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KAYIT TAKVİMİ 

YEDEK KAYIT TARİHİ: 13 EKİM 2021 

Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen kayıt 

tarihinde Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi 

ile giriş yaparak elektronik kayıt yapabileceklerdir.  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü için yedekten kayıt hakkı kazanan 

adaylar 13 Ekim 2021 tarihinde saat 16.00’ya kadar Ege 

Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş 

yaparak elektronik kayıt olabileceklerdir. Yedekten kayıt hakkı 

kazanan adayların başvurmaması durumunda 13 Ekim 2021 

tarihinde saat 16.00 itibari ile 2. yedek listesindeki adaylardan 

belirtilen saat itibariyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında hazır 

bulunanlar, liste sırasıyla boş kalan kontenjan sayısı kadar 

alınarak kayıtlar tamamlanacaktır. Boş kontenjan kalıp 

kalmadığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri biriminden 

öğrenilebilecektir. 

 

Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.  

[Kayıt sistemi saat 23:59’a kadar (Eğitim Bilimleri Enstitüsü için saat 

16:00’ya kadar) açık tutulacaktır. Ancak YÖKSİS’te mezuniyeti 

görünmeyen ve/veya ikinci öğrencilikle ilgili kayıt engeli bulunan 

adaylar mevcuttur. Bu adayların, söz konusu durumlarının 

çözümlenmiş olması durumunda bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri ve 

durumlarına ilişkin ilgili belgeleri kayit@mail.ege.edu.tr e-posta 

adresine ulaştırarak kayıtla ilgili engeli kaldırtmaları ve ardından 

Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden kayıt işlemini 

tamamlamaları gerekmektedir. Daire Başkanlığımız saat 17:00’ye 

kadar hizmet verdiğinden kayıt hakkı kazanan tüm adayların saat 

17:00’ye kadar kayıtlarını tamamlamaları önem arz etmektedir.] 

Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yapan 

öğrencilerin kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları 

veya belge teslim etmeleri gerekmemektedir. 
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Aşağıda belirtilen durumlarda adaylar elektronik kayıt 

yapamayacaklardır. 

Elektronik Kayıt Yapamayacak Adaylar 

 Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti YÖKSİS üzerinden 

görüntülenemeyenler 

 Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü 

programda kayıtlı olanlar (Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan 

öğretim programına kayıtlanacaklar hariç) 

 Lisans/Lisansüstü öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar 

Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 35-(6).maddesine göre 

“Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla 

lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü 

gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı 

olanların kayıtları yapılmayacaktır. 

Elektronik kayıt yapanlardan Enstitüye beyan ettiği lisans/yüksek 

lisans programından mezun olmadığı tespit edilen veya 

lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 35-(6).maddesine göre 

"Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla 

lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” 

hükmü gereği tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtta 

tezsiz program haricinde herhangi bir üniversitede lisansüstü 

kaydı olduğu tespit edilenlerin kayıtları iptal edilecek ve yanlış 

beyan nedeniyle haklarında cezai işlem uygulanacaktır. 

 

Elektronik Kayda Dahil Edilmeyen Durumlara İlişkin Açıklama 

 Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti YÖKSİS üzerinden 

görüntülenemeyen adayların mezuniyet belgesi/diplomasını 

kayıt tarihlerinde kayit@mail.ege.edu.tr e-posta adresine 

ulaştırmaları gerekmektedir.  Ayrıca bu adayların mezun 

oldukları üniversiteye başvurarak mezuniyetlerini YÖKSİS’e 

işletmeleri ve Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden 

kayıt işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyetlerini 

YÖKSİS’e işletmeyenlerin kayıtları yapılmayacaktır. 

 Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü 

programda kayıtlı olanlar, Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan 
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öğretim programına kayıtlanacaklarsa elektronik kayıt 

yapabileceklerdir. Üniversitemizde tezli yüksek lisans/doktora 

programına kayıtlanacaklar ise kayıtlı oldukları diğer tezli 

yüksek lisans/doktora programından kayıtlarını sildirmeleri, 

YÖKSİS’e işletmeleri ve buna ilişkin resmi belge ile kayıt 

tarihlerinde kayit@mail.ege.edu.tr e-posta adresine ulaştırarak 

kayıtla ilgili engeli kaldırtmaları ve ardından Kayıt sistemine 

giriş için tıklayınız. linkinden kayıt işlemini tamamlamaları 

gerekmektedir.  

 Lisans/Lisansüstü öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların 

aşağıda belirtilen kayıt belgelerini kayıt tarihlerinde 

kayit@mail.ege.edu.tr e-posta adresine ulaştırarak kayıtla ilgili 

engeli kaldırtmaları ve ardından Kayıt sistemine giriş için 

tıklayınız. linkinden kayıt işlemini tamamlamaları 

gerekmektedir. 

Lisans/Yüksek Lisans Öğrenimini Yurt Dışında 

Tamamlayan Adaylardan Kayıt için İstenen Belgeler 

 Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için 

diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun 

Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve 

diğer alanlar için),  

 Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan 

klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter 

onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 

alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi.  

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT 

Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarının asgari ve 

azami aday sayıları Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir ve 

Üniversitemiz Senatosunca onaylanır. Kontenjan sınırlaması olan 

tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarında eğitim 

alınabilmesi programın açılması için belirlenen asgari aday sayısına 

ulaşılmasına bağlıdır. Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim 

programlarına başvuran ve mülakatta başarılı olup kayıt hakkı 

kazanan adayların ilan edilen kayıt tarihlerinde elektronik kayıt  (ön 

kayıt) işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Ön kayıt müracaatı 
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yapan aday sayısının programın açılması için ilan edilen asgari aday 

sayısına ulaşması durumunda adayların Öğrenci Bilgi Yönetim 

Sistemine ön kayıtları yapılır. Lisansüstü kayıt yenileme (ders seçimi) 

işlem tarihlerinin bitiminde, kredi başına öğrenim ücretini yatırarak 

ders kaydını yapan öğrenci sayısının, programın açılması için gereken 

asgari sayıya ulaşıldığının saptanması ile programa ön kaydını 

yaptırarak ders kaydı yapan tüm öğrencilerin kayıtları kesinleşmiş 

olur. Programın açılabilmesi için ilan edilen asgari aday sayısına 

ulaşılıp ulaşılmadığı lisansüstü kayıt yenileme (ders seçimi) 

işlemlerinin tamamlanması ile tespit edilir.  

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: T.C. UYRUKLU ADAYLAR, ÇİFT 

UYRUKLU OLUP UYRUKLARINDAN BİRİ T.C. OLAN 

ADAYLAR İLE K.K.T.C. UYRUKLU ADAYLAR E-DEVLET 

ŞİFRESİNE SAHİP OLMALARI HALİNDE ELEKTRONİK 

KAYIT YAPABİLECEKLERDİR. E-DEVLET ŞİFRESİ 

ALAMADIĞI İÇİN ELEKTRONİK KAYIT YAPAMAYAN 

ADAYLARIN ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA 

MÜRACAAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR. 

Askerlik sevk tehiri lisansüstü programlar için öğrencilerin talebi 

üzerine yapılmaktadır. Kayıt esnasında sevk tehir işlemlerinin 

üniversitemizce yürütülmesini talep eden erkek öğrencilerin askerlik 

sevk tehir işlemleri yapılacaktır.  

Kayıt Yenileme (Ders kaydı)  İşlemleri 

Kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr 

sayfasında ilan edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı akademik 

takviminde ilgili Enstitünün güz yarıyılı için karşılarında belirtilen 

kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders 

seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt 

yenileme (Ders kaydı) tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde 

yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru 

yapılmaktadır. 

 


