
 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

2020 YKS ELEKTRONİK KAYIT KILAVUZU 

 

Üniversitemize elektronik kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir. 

A. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt  

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık 

olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden 

elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Zorunlu nedenlerle https://www.turkiye.gov.tr üzerinden 

elektronik kaydını tamamlayamayan öğrenciler Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi 

üzerinden kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.  

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 29 Ağustos – 06 Eylül 2020 tarihleri arasında 

https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada 

“e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında 

“Üniversite e-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra 

gerçekleştirilecektir.  

 

YÖK Üniversite e-Kayıt kullanım Kılavuzu için tıklayınız. 

 

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT 

şubelerinden temin edebileceklerdir. 

 

 

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPANLAR ÜNİVERSİTEYE 

KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN 

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM 

ETMEYECEKLERDİR. 

 

E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki 

tıklayarak kontrol edebilecektir. 

 

Kontrol için tıklayınız. 

 

E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı 

alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını 

https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/edevletkayitklv.pdf
https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0216/default.aspx?lang=tr-TR


tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya 

kayıtlı olunan Üniversitenin öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir. 

 

 

Elektronik kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı tarihten 

itibaren kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından 

teslim alabileceklerdir. 

 

 

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

Kayıtlanamayan Adayların Üniversitemiz E-Kayıt Başvuru Sisteminden Kayıtları 

 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen turkiye.gov.tr sayfasından yapılan elektronik 

kayda KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar ile heyet raporu istenen programlara yerleşen 

adaylar dahil edilmemiştir. Ayrıca liseden tek ders sınavına katılacak olanlar, lise mezuniyeti 

MEB sisteminde görünmeyenler, kaydını sildirdiği halde YÖKSİS’te aynı düzeyde bir 

yükseköğretim kurumunda kaydı görünenler turkiye.gov.tr sayfasından 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 31 Ağustos – 06 Eylül 2020 tarihleri 

arasında tamamlamaları gerekmektedir.  

 

Kayıt İçin Tıklayınız  

 

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


 

 

 

Giriş sayfasından “e-Devlet ile Giriş” butonuna tıklanarak “giris.turkiye.gov.tr/…” sayfasından 

e-Devlet şifresi ile giriş yapılacaktır. 

 
 

Yukarıdaki ekrandan giriş yapıldıktan sonra Ege Üniversitesi E-Kayıt Başvuru sistemi sayfası 

ekrana gelecektir. Sayfada adayın yerleştiği program listelenecektir. Kayıt için “Kaydı Başlat” 

tuşu ile kayıt işlemine geçilir.   

 
 

 

Kayıt bilgileriniz aşağıdaki gibi ekrana listelenecektir. Gelen ekranda ilk olarak aktif olarak 

kullanılan e-posta adresi girilecek ve bu adrese eposta olarak doğrulama kodu gönderilecektir.  



 
 

Yazılan adrese gelen doğrulama kodu kopyalanarak açılan “Doğrulama kodu (e-posta):” alanına 

yapıştırılır ve “E-posta doğrula” butonu tıklanarak doğrulama tamamlanır 

 
 

Kayıt olunacak programa, YÖKSİS’deki eşdeğer programdaki öğrencilik bilgisine veya lise 

mezuniyeti bilgilerine bağlı olarak eğer yüklenmesi gereken belgeler mevcut ise “Belge tipi” 

alnındaki listede gösterilecektir. Yüklenecek belgeler hakkında bilgi kayıt duyurusunda yer 

almaktadır. 

Ekranda “Belge tipi” listesinde herhangi bir belge bulunmuyor ise, “Kaydı tamamla” butonu 

tıklanarak, kayıt işlemi tamamlanabilir. 



 
 

Listeden yüklenmesi istenen belge tipi seçilip, ilgili belgenin görselini içeren dosya “Seç” 

butonu ile kayıtlı dosyalar içinden seçilir. “Listeye ekle” butonu tıklanarak aşağıdaki gibi 

sisteme yüklenir. 

 
 

E-posta doğrulaması ve varsa belge yüklemeleri yapıldıktan sonra “Kaydı tamamla” butonu 

tıklanarak kayıt gerçekleştirilir. 

 
 



Sisteme eklenen belgeler kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması halinde 

açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Adaylar birkaç saat içerisinde kayıtlanma 

durumunu görüntüleyebileceklerdir.  

 
Yukarıdaki gibi başvuru durumu “Düzenleme bekleniyor” olarak görüntülenen başvurular için 

tekrar “Kaydı Başlat” butonu tıklanarak başvuru düzenlemesi yapılacaktır. Listelenen bilgilerde 

“Mesajlar” başlığı altında yapılması gereken düzenlemeye ait kayıt personelinin açıklaması 

görüntülenir. 

 

Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek 

suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır. 

 

Belge yükleyen her adayın kayıt durumunun kesinleştiğini kayıt sisteminden takip etmeleri 

gerekmektedir. 

Kayıt personeli tarafından onaylanan kayıt başvurusu sonucunda kesin kayıt tamamlanmış 

olacaktır. Kayıt başvurusunun durumu E-Kayıt Başvuru Sisteminden giriş yapılarak kontrol 

edilebileceği gibi Kayıt kontrol ekranından TC Kimlik numarası ile öğrencilik durumu 

görüntülenebilecektir. 

 



Üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir. 

Kontrol için tıklayınız. 

 

E-Devlet üzerinden yapılan kayıt işlemlerinde, kayıt bilgisinin Üniversitemiz sistemine 

aktarılması aralıklı olarak gerçekleşmektedir.  

Kontrol sayfasında Durum bilgisi Kayıtlanmayan olarak görünen öğrencilerimiz bir süre sonra 

tekrar kontrol ettiklerinde, bu bilginin Aktif olarak değiştiğini göreceklerdir. 

Yeni kayıt olan öğrencilerimizin, öğrencilik bilgilerinin YÖKSİS’e gönderimi bir gün sonra 

gerçekleştirilmektedir. E-Devlet üzerinden öğrencilik bilgisinin kontrolü için kayıttan sonraki 

günün beklenmesi gerekmektedir. 

https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0216/default.aspx?lang=tr-TR

