667 SAYILI KHK İLE KAPATILAN YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARININ ÖĞRENCİLERİNİN 7143 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLENLERİN KAYIT
İŞLEMLERİ

667 sayılı KHK ile kapatılan Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinden 7143
sayılı Kanun Kapsamında Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazananlar,
kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 04-08 Şubat 2019 tarihleri
arasında Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat veya
noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci
aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık
öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS
sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde
öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir. Üniversitemize kayıtlanmayı
seçecek söz konusu durumda olan adayların kayıtlı oldukları diğer programdan
kayıtlarını sildirmeleri, durumlarını YÖKSİS’te güncelletmeleri ve
üniversitemize bilgi vermeleri veya kayıt sildirdiklerine ilişkin resmi belgeyi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekmektedir.
İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Adayın mezun olduğu liseden aldığı “Diplomanın” aslı ya da yeni tarihli
“Geçici Mezuniyet Belgesi” nin aslı görülmek suretiyle fotokopisi (başarı
belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz),
2. Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır)
3. Askerlik Durum Belgesi (1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek
adaylar için askerlik şubelerinden alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş
erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)
4. 2 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf

5. 667 sayılı KHK ile Kapatılan Yükseköğretim Kurumlarının Öğrencilerinin
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye'deki Diğer Yükseköğretim Kurumlarına
Yerleştirme Sonuç Belgesi
6. 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 30 Eylül 2018 tarihi
itibarıyla 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.(2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 233
maddesi gereği)

DERS KAYDI İŞLEMLERİ
Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin
kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kayıt yenileme
işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oidb.ege.edu.tr sayfasında yer alan
“2018/2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri”
duyurusundan erişilebilecektir. Herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda
ilgili akademik danışmandan, danışmana ulaşılamaması halinde ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokul
Öğrenci
İşlerinden
destek
alınabilecektir.

