
2020 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE 

YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 

  

  

 

2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre  Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları 

kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler 

https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar 

elektronik kayıt yaptırabileceklerdir.  

 

https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden kayıtlarını gerçekleştiren adayların kayıt için 

ayrıca Üniversitemize gelmeleri veya Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıt 

yaptırmaları gerekmemektedir. 

 

Zorunlu nedenlerle https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kaydını 

tamamlayamayan öğrenciler Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden 09-15 Ekim 

2020 saat 23:59’a kadar kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir. 

 

Üniversitemizin sağlık raporu gerektiren Hemşirelik ve Spor Bilimleri Fakültelerine 

kayıtlanacak öğrenciler ile ön lisans mezuniyeti YÖKSİS’te görünmeyenler, kaydını sildirdiği 

halde YÖKSİS’te aynı düzeyde bir yükseköğretim kurumunda kaydı görünenler E-Kayıt 

sistemine giriş için tıklayınız sayfasından kayıtlarını tamamlayabileceklerdir. 

 

Üniversitemizin elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlarını gerçekleştiren adayların kesin 

kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları, belge teslim etmeleri gerekmemektedir. 

 

  

Heyet Raporu İstenen Programlara Kayıt/Çeşitli Nedenlerle E-Devlet Üzerinden 

Kayıtlanamayan Adayların Kayıtları 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden 

yapılan elektronik kayda KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar ile heyet raporu istenen 

programlara yerleşen adaylar dahil edilmemiştir. Ayrıca ön lisans mezuniyeti YÖKSİS’te  

görünmeyenler, kaydını sildirdiği halde YÖKSİS’te aynı düzeyde bir yükseköğretim 

kurumunda kaydı görünenler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden yapılan 

elektronik kaydı yapamayacaklardır. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler 

çerçevesinde belirtilen durumdaki adayların üniversitemize gelmeden kayıtlarını 

gerçekleştirebilmeleri için belge yükleyebilecekleri bir kayıt sistemi oluşturulmuştur. 

Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlanacak adayların kayıt işlemlerini 09-

15 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir. Buna göre; 

 

Heyet raporu istenen programa kayıtlanacaklar; 

 

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp 

heyet raporunu sisteme ekleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt 

personelimiz raporu kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler 

kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. 

https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0712/default.aspx?lang=tr-TR
https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0712/default.aspx?lang=tr-TR
https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0712/default.aspx?lang=tr-TR


Sisteme eklenen belgeler kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması 

halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Adaylar birkaç saat içerisinde 

kayıtlanma durumunu görüntüleyebileceklerdir. Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar ilk 

yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna 

basacaklardır. 

Heyet raporunu kayıt tarihlerinde temin edemeyenlerin aşağıdaki şartlı kayıt dilekçesini belge 

türlerinden “Heyet Raporu”nu seçerek imzalı bir şekilde yüklemeleri ve listeye ekle butonuna 

basmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan öğrencilerin kayıtları şartlı olarak yapılacak ve 

dilekçede belirtilen süre içerisinde belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul 

Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Ulaştırmayanlar hakkında kayıt silme işlemi 

uygulanacaktır. 

Sağlık raporunu temin edemeyenler için şartlı kayıt dilekçesi 

 

Ön lisanstan mezun olduğu halde YÖKSİS sorgusu yapılamadığı için E-devlet sistemi 

üzerinden kaydını gerçekleştiremeyen adaylar da E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız 

sayfasından kayıt sistemine giriş yaparak; 

Dilekçe 

Mezuniyet durum belgesini  

yükleyerek kayıt başvurusu yapabileceklerdir. Yüklenen ön lisans mezuniyet belgesinin 

uygunluğu kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır. 

 

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar; 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda iki lisans 

programına devam edilememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) 

Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması 

halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir. 

Öğrenimini üniversitemizde sürdürmeye karar veren adayın aynı düzeydeki diğer programdan 

kaydını sildirmeleri ve durumlarını YÖKSİS’te güncelletmeleri gerekecektir.  

E-Devlet sistemine kayıt silme durumu yansıdıysa bu durumdaki adaylar üniversitemizin 

elektronik kayıt sistemine girerek herhangi bir belge yüklemeksizin kayıtlarını 

gerçekleştirebileceklerdir. 

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımadıysa kaydını 

sildirdiğine ilişkin, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için 

tıklayınız sayfasından üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek 

“kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun 

ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt 

http://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/sartli_kayit_dilekcesi.docx
https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0712/default.aspx?lang=tr-TR
http://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/kayit_dilekcesi(6).docx
https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0712/default.aspx?lang=tr-TR
https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0712/default.aspx?lang=tr-TR


sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda 

kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği 

belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna 

basacaklardır. 

 

Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylardan heyet raporu istenecektir. 

-Hemşirelik Fakültesine kayıtlanacak adayların, 2020-YKS Kılavuzu Bk.87. maddesi 

gereği,  tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) 

eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli 

olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir. (Tek hekim raporu da kabul 

edilecektir.) 

Spor Bilimleri Fakültesine kayıtlanacak adayların tam teşekküllü resmi bir hastaneden 

(Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu 

mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu 

almaları gerekmektedir. (Tek hekim raporu da kabul edilecektir.) 

 

E. KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri  

E-Devlet şifresi olan KKTC uyruklu adaylar üniversitemiz elektronik kayıt sistemi 

üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecektir. 

E-Devlet şifresi olmayan KKTC uyruklu adaylar 09-15 Ekim 2020 tarihlerinde Üniversitemiz 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıdaki belgeleri teslim ederek kayıtlarını 

tamamlayacaklardır. 

- Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı) 

- Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı) 

- İkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı) 

- Lise diploması (aslı görülmek suretiyle fotokopisi) 

- 3 adet fotoğraf 

- Yukarıda belirtilen bölümlere kayıtlanacaklar için heyet raporu (aslı) 

 

 

İntibak İşlemleri: 

  

İntibak işlemlerinin yapılabilmesi için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra transkript ve ders 

içeriklerinin öğrenciler tarafından ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

  

  

Hazırlık Sınıfı ile İlgili Açıklama: 



     

Kayıtlandıkları programda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan öğrencilerin yabancı 

dil muafiyet sınavı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurmaları 

gerekmektedir. 

  

  

Ders Kaydı İşlemleri: 

  

Kaydını tamamlayan öğrencilerin ders kaydı ile ilgili bilgiler için ilgili Fakülte Öğrenci 

İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

 

 

 

 


