2020 YLSY REBUS BİLGİ EKRANI GİRİŞİ
https://rebus.meb.gov.tr/ internet adresinden REBUS sistemine giriş yapılarak;
1. “Öğrenci Modülü > Bilgi Girişi > Bilgi Formu Girişi”
2. “Öğrenci Modülü > Bilgi Girişi > Senet Bilgileri Girişi”
3. “Öğrenci Modülü > Bilgi Girişi > İletişim Bilgileri Girişi”

Yüklenme Senedini;
- “Yüksek Lisans” ya da “Yüksek Lisans ve
Doktora” olarak düzenleyenler “Yüksek
Lisans” seçeneğini,

ekranlarında yer alan bilgiler doldurulur.

1. Bilgi Formu Girişi

- “Doktora” olarak düzenleyenler ise
“Doktora” seçeneğini seçmelidir.
Yüklenme Senedinde yer alan bilgilere göre bu
bölüm doldurulacaktır.
Öğrenim görülecek ülkenin resmî dil veya
dillerinden biri seçilecektir. Farklı bir dilde esas
öğrenim görmek isteyen öğrencilerin yabancı dil
öğrenim talepleri Bakanlıkça daha sonra
değerlendirilecektir.
Mevcut durumda herhangi bir yabancı dil
puanınız varsa bu bilgilerin girişi yapılacaktır.

Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık ya da
biyometrik bir fotoğraf sisteme yüklenecektir.

Mevcut çalışma bilgisi girilecektir.
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Bütün bilgiler girildikten sonra “Kaydet”
butonuna tıklanarak bilgiler kaydedilmiş olur.

2. Senet Bilgileri Girişi
“Bilgi Formu Girişi” ekranında yer alan
bilgiler girildikten sonra “Senet Bilgileri
Girişi” ekranına giriş yapılır.

“Senet Bilgileri Girişi” ekranının sol üst
köşesinde yer alan (+) işaretine tıklanır.
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“Senet Bilgileri Girişi” ekranının sol üst
köşesinde yer alan (+) işaretine tıklandıktan
sonra bu ekran karşınıza gelecektir.
Yüklenme senedi üzerinde yer alan Noter ismi
girilir.
Yüklenme senedine hangi öğrenim türü
yazıldıysa o seçilir.
Noter tarafından yüklenme senedine verilen
sayı yazılır.
Noter tarafından yüklenme senedine verilen
tarih yazılır.

Kefalet senedi üzerinde yer alan Noter ismi
girilir.

Noter tarafından
kefalet senedine
verilen tarih
yazılır

Bütün bilgiler girilip kontrol edildikten sonra
“Kaydet” butonuna tıklanır ve bilgiler
kaydedilir.

Kefalet senedi
üzerinde yer alan
kefalet miktarı
yazılır

Noter tarafından
kefalet senedine
verilen sayı
yazılır
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Kefalet senedi
üzerinde kefalet
miktarı hangi
para biriminden
ise o seçilir.

Yüklenme senedine hangi öğrenim türü
yazıldıysa o seçilir.

“Kaydet” butonuna tıklandıktan sonra
bu bölümde yüklenme ve kefalet senedi
ne girilen bilgiler görülecektir.

“Kefaletname” üzerine tıklandığı
zaman aşağıda yer alan ekran
gelecektir.
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Kefalet senedi üzerinde yer alan 1.
kefile ait bilgiler girilecektir.

Kefalet senedi üzerinde yer alan 1.
kefile ait bilgiler girildikten sonra
“Kaydet” butonuna tıklanır.
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Kefalet senedi üzerinde yer alan 1.
kefile ait bilgiler girilip “Kaydet”
butonuna tıklandıktan sonra 1. kefile ait
bilgiler aşağıda gösterilir. 2. kefile ait
bilgi girişi için “Yeni” butonuna
tıklanır. Gelen ekran üzerinde 2. kefile
ait bilgiler girilir.
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2. kefile ait bilgiler girildikten sonra
“Kaydet” butonuna tıklanarak girilen
bilgiler kayıt altına alınmış olur.
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3. İletişim Bilgileri Girişi
“Bilgi Formu Girişi” ve “Senet Bilgileri
Girişi” ekranında yer alan bilgiler girildikten
sonra “İletişim Bilgileri” ekranına giriş yapılır.

“Öğrenci Bilgi Formu”nda yer alan
öğrenciye ait iletişim bilgileri girilir.

“Öğrenci Bilgi Formu”nda yer alan
öğrenci yakınına ait bilgiler girilir.

1. yakına ait bilgiler girildikten sonra
“Yeni” butonuna tıklanır ve gelen ekran
üzerinde 2. yakına ait bilgiler girilir.

2. yakına ait bilgiler de girildikten
sonra “Kaydet” butonuna tıklanarak
öğrenciye dair bilgiler kaydedilmiş
olur.
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