
Soru: YKS ile Üniversitenize yerleştim, kayıt için ne yapmam gerekiyor? 

 

Cevap: Üniversitemizin ege.edu.tr ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oidb.ege.edu.tr 

sayfasında YKS ile kayıtlanacak öğrenciler için duyuru ilan edilmektedir. Kayıt için detaylı 

bilgiye duyurudan erişilebilmektedir. 

 

Soru: YKS ile Üniversitenize yerleştim,  https://www.turkiye.gov.tr üzerinden kaydımı 

yaptım kayıt için ayrıca Üniversitenize gelmem veya belge getirmem gerekiyor mu? 

 

Cevap: https://www.turkiye.gov.tr üzerinden elektronik kaydını yapan öğrencilerin kayıt için 

ayrıca üniversitemize gelmelerine veya belge getirmelerine gerek bulunmamaktadır.  

 

Soru: YKS ile Üniversitenize yerleştim, https://www.turkiye.gov.tr üzerinden kaydımı 

yaptım Öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim? 

 

Cevap: https://www.turkiye.gov.tr üzerinden kaydını yapan öğrenciler Üniversitemiz 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen YKS kayıt duyurusu 

içerisinde yer alan link üzerinden öğrenci numaralarını öğrenilebilecektir. 

 

Soru: Yeni kayıt oldum. Öğrencilik bilgim eDevlette görünmüyor.  

 

Cevap: E-Devlette Öğrencilik bilgisinin görünmesi 24 saat içinde gerçekleşmektedir. 

 

Soru: Yeni kayıt oldum. OBYS veya kimlik.ege.edu.tr sistemine giriş yapamıyorum.  

 

Cevap: Sistemlerin kullanımı için gerekli kullanıcı tanımları kayıt işlemleri sonrasında 

yapılacaktır. Kayıt tarihleri bittikten sonra sistemlere giriş mümkün olacaktır. 
 

 

 

Soru: Üniversitenize yüksek lisans/doktora programı için kayıt hakkı kazandım, 

kayıtlanmak için ne yapmalıyım? 

 

Cevap: Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde elektronik kayıt sistemi üzerinden 

kayıt yapılabilmektedir. Kayıt işlemlerine ilişkin duyuru ege.edu.tr ve oidb.ege.edu.tr 

sayfasında ilan edilmektedir. Kayıt için detaylı bilgiye duyurudan erişilebilmektedir. 

 

Soru: Üniversitenize kayıt hakkı kazandım. Kayıt için ne yapmam gerekiyor? 
 

Cevap: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oidb.ege.edu.tr sayfasında 

kayıtlanacak öğrenciler için duyuru ilan edilmektedir. Kayıt için detaylı bilgiye 

duyurudan erişilebilmektedir. 

 

Soru: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında iki yıl başarısız oldum.  Öğretim dili Türkçe 

olan programlara geçiş ve üç sınav hakkı başvuruları ile ilgili bilgi alabilir miyim? 

 

Cevap: 2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında;  “Hazırlık eğitim süresi azami iki 

yıldır… Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki 

yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili 



tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen 

öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa 

kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer 

program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, 

öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan 

taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine 

merkezî olarak yerleştirilebilirler… Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri 

hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun 

olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci 

sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç 

yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı 

dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı 

verilir…” denilmektedir. Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı 

eğitimi bulunan programlarda hazırlık sınıfında 2 yıl boyunca kayıtlı olan ve başarısız olan 

öğrencilerin kayıtları silinmektedir. 

Belirtilen durumda olan öğrencilerden Üniversitemiz Sosyoloji programından başarısızlık 

nedeniyle kaydı silinenlere (Hazırlık sınıfı devamını vermiş olanlar) Türkçe eğitim veren 

Sosyoloji programına geçiş imkanı tanınacaktır.  

Ayrıca zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan tüm programlar için başarısızlık nedeniyle 

kaydı silinen öğrencilere (Hazırlık sınıfı devamını vermiş olanlar) 3 yıl içinde 

kullanacakları 3 sınav hakkı verilecektir.  

Türkçe programa yerleşip daha sonraki sınav haklarından başarılı olan öğrenciler talep 

etmeleri halinde Türkçe programdan kaydını sildirerek yabancı dilde eğitim veren programa 

kayıtlanabilecektir. 

Başvurular https://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0247/default.aspx?lang=tr-TR linki üzerinden 

başvuru tarihlerinde açılacak başvuru ekranından yapılacaktır.  

Başvuru işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye ege.edu.tr ve oidb.ege.edu.tr sayfalarında ilan 

edilen duyurulardan erişilebilmektedir. 

 

Soru: 2 yıl süreyle zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmam nedeniyle 

kaydım silindi ve üç sınav hakkını kullanarak başarılı oldum. Kayıt için ne yapmalıyım? 

 

Cevap: Kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt tarihlerinde 

https://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0712/default.aspx?lang=tr-TR linki üzerinden kayıtlarını 

gerçekleştirebileceklerdir. Kayıt tarihleri ve kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye ege.edu.tr 

ve oidb.ege.edu.tr sayfalarında ilan edilen duyurulardan erişilebilmektedir. 

 

https://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0247/default.aspx?lang=tr-TR
https://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0712/default.aspx?lang=tr-TR

