2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZORUNLU YABANCI DİL
HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN
TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA
YERLEŞTİRME SONUCU KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

2017 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin
Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonucu
üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli
belgeleri hazırlayarak 17-23 Kasım 2017 tarihlerinde Ege Üniversitesi Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.
ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK
OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

* Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir,
ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası adayın yerine
de kayıt yaptırabilir.
* Eksik kayıt belgesiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt
yapılmayacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELER

• ÖSYM 2017 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan
Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına
Yerleştirme Sonuç Belgesi.
•

Lise diplomanın aslı görülmek suretiyle fotokopisi (başarı belgesi
mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)

• DGS ile yerleşen öğrenciler için Lise diplomasının yanısıra Ön Lisans
Diplomasının aslı görülmek suretiyle fotokopisi (başarı belgesi mezuniyet
belgesi yerine kullanılamaz)


Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi
alınacaktır.)



3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde,
önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

• Askerlik Durum Belgesi (1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş
erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup,
daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)
• Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu:
- Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların, 2017-ÖSYM 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.
- Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlanacak adayların, 2017-ÖSYM
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.
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıtlanacak adayların; tam
teşekküllü heyet raporu (Devlet Hastaneleri veya Bornova Türkan Özilhan
Devlet Hastanesinden (Eski Trafik Hastanesi) alınması gerekmektedir).
- Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Programı’na kayıtlanacak adayların, Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi
Hastaneleri’nden alacakları; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk
körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak;
histeri, marazi çarpıntı vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi
birine yakalanmış olmamak koşullarına uygun Sağlık Kurulu Raporu
almaları gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir okuldan disiplin cezası ile
uzaklaştırılmış olmaması gerekmektedir. Boy uzunluğunun santimetre
olarak son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta
olduğunu aldığı Sağlık Kurulu Raporunda belgelendirmeleri
gerekmektedir.(2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 116 maddesi gereği).
- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Programına kayıtlanacak adayların, devlet hastanelerinden veya
üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden
yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları
(Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi
gerekmektedir.), program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu
olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek
öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den kısa olmamak, boy
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından
en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma
işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip

arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları
gerekmektedir.( 2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 233 maddesi gereği) Ayrıca İlk
ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların kayıt merkezine
gelmeden önce Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna gidip
boy ve kilo ölçümü yaptırmaları ve uygunluk belgesi almaları
gerekmektedir.
- Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi
Programı’na kayıtlanacak tüm adayların, Üniversitelerin Tıp
Fakültelerinin Deniz ve Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Anabilim Dalında
ya da Özel Tıp Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalışa yeterlilik raporları
almaları gerekir. (2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 757 maddesi gereği)
- Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme
Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; TC vatandaşı olmak; boyu erkek
öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,56 m’den kısa olmamak; boy
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından
en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak
öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi
bulunan sağlık raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk
bulunmamak, yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak
gerekir. (2017 ÖSYM Kılavuzu Bk. 54 maddesi gereği)
DİKKAT: Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından mülakat ve
beden eğitimi sınavları yapılacaktır.
Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler
Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr
sayfasından,
Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www.
http://sksdb.ege.edu.tr sayfasından sayfasından erişilebilmektedir.

