
2019 YKS SONUÇLARINA GÖRE 

ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 

 

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir. 

A. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt  

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık 

olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden 

elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe 

bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı 

yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.  

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 19 – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında 

https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada 

“e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında 

“Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra 

gerçekleştirilecektir.  

 

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT 

şubelerinden temin edebileceklerdir. 

 

 

Elektronik kayda özel yetenek sınavı ile yerleşen adaylar, KKTC kontenjanı ile yerleşen 

adaylar ile heyet raporu istenen programlara yerleşen adaylar dahil edilmemiştir. Ayrıca 

ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt 

yapamayacaklardır. Lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı 

öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar 

sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerin durumlarına ilişkin 

belgeyi üniversitemize teslim etmeleri gerekecektir. [MEB sorgusu yapılamayanlardan 

lise diploması, YÖKSİS sisteminde aynı düzeyde bir programa kayıtlı öğrencilerin 

(Örneğin; üniversitemizde lisans programına yerleşmiş ancak başka bir üniversitede 

lisans programında kayıtlı olması veya üniversitemizde ön lisans programına yerleşmiş 

ancak başka bir üniversitede ön lisans programında kayıtlı olması (Açık öğretim ve 

uzaktan öğretim programları hariç)) Ege Üniversitesine kayıtlanmak istemeleri halinde 

diğer programdan kayıtlarını sildirerek YÖKSİS’te durumlarını güncelletmeleri veya 

kayıt sildirdiklerine ilişkin resmi belge getirmeleri gerekmektedir.] 

 

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPANLAR ÜNİVERSİTEYE 

KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN 



ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM 

ETMEYECEKLERDİR. 

 

E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki 

tıklayarak kontrol edebilecektir. 

 

Kontrol için tıklayınız. 

 

E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı 

alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını 

tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya 

kayıtlı olunan Üniversitenin öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir. 

 

 

Elektronik kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı 

tarihten itibaren kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri 

Bürolarından teslim alabileceklerdir. 

 

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI 

 

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı 

bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek 

isteyenlerin düzenlenecek ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına 

katılmaları gerekmektedir. 

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;  

 

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve Üniversite Senato kararıyla 

2017-2018 öğretim yılından itibaren isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek 

isteyen öğrenciler kontenjan (*) dâhilinde kabul edilecektir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık 

öğretimi olan fakülte ve bölümlerin her birinden kabul edilebilecek öğrenci kontenjanı her 

akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenecektir.  

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında kontenjan dâhilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına 

devam etmek/etmemek isteyen öğrencilerin http://www.ydy.ege.edu.tr adresinden ilgili formu 

doldurması (form kayıt tarihlerinde aktif olacaktır.) ve hazırlık eğitimi almak isteyip 

istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. Başvurular incelendikten sonra başvurusu 

onaylanarak hazırlık eğitimi alması uygun görülen öğrencilerin isimleri 

http://www.ydy.ege.edu.tr sayfasında seviye tespit-muafiyet sınavı tarihinden önce 

duyurulacaktır. 11 Eylül 2019 tarihinde saat 09.30’da yapılacak olan İngilizce muafiyet ve 

seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla hazırlık 

eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Kontenjan dışında kalan öğrenciler bu 

sınava giremezler ve hazırlık sınıfına devam edemezler. 

https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0216/default.aspx?lang=tr-TR
http://www.ydy.ege.edu.tr/


(*) Yukarıda yazılmış olan “kontenjan” durumu sadece isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan 

bölümler için geçerlidir. Zorunlu hazırlık öğrencileri bu konunun tamamen dışındadır. 

 

Zorunlu ve isteğe bağlı programlar için hazırlık sınıfı muafiyet/seviye tespit ve devam edecek 

öğrenciler için yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgiye 

http://www.ydy.ege.edu.tr sayfasından ulaşılabilecektir. 

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR 

Diş Hekimliği Fakültesi 

 

Eczacılık Fakültesi 

 

Tıp Fakültesi 

 

Edebiyat Fakültesi 

Coğrafya 

Felsefe 

Klasik Arkeoloji 

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 

Sanat Tarihi 

Tarih 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Sosyoloji 

Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Türkçe Öğretmenliği 

Mühendislik Fakültesi 

Deri Mühendisliği 



Tekstil Mühendisliği 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 

Ebelik 

Su Ürünleri Fakültesi 

Su Ürünleri Mühendisliği 

Ziraat Fakültesi 

 

Bahçe Bitkileri 

Bitki Koruma 

Peyzaj Mimarlığı 

Süt Teknolojisi 

Tarım Ekonomisi 

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 

Tarımsal Yapılar ve Sulama 

Tarla Bitkileri 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Zootekni 

Çeşme Turizm Fakültesi 

 

Turizm Rehberliği 

 

Konaklama İşletmeciliği 

 

Seyahat İşletmeciliği 

 

 

İletişim Fakültesi 

 

Gazetecilik 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Radyo, Televizyon ve Sinema 

Reklamcılık 

 



Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi 

Görsel İletişim Tasarımı 

Ege Meslek Yüksekokulu 

Mekatronik (Erkek) 

Mekatronik (Kız) 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR 

Fen Fakültesi (Tüm Bölümler), 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler), 

Mühendislik Fakültesi  

Kimya Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği,  

Biyomühendislik,  

Elektrik Elektronik Mühendisliği,  

Gıda Mühendisliği,  

İnşaat Mühendisliği,  

Makina Mühendisliği, 

Edebiyat Fakültesi  

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 

Mütercim Tercümanlık (Almanca) 

Psikoloji  

Hemşirelik Fakültesi, 

Eğitim Fakültesi  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Havacılık Meslek Yüksekokulu 



Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

Uçak Teknolojisi 

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI VE SERVİS 

MUAFİYET SINAVI TARİHLERİ 

 

ÖĞRENCİ KÖYÜ DUYURUSU 

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, öğrencilerimize eğitimleri süresince huzurlu, güvenli, rahat, 

eğlenceli, sağlıklı ve çağdaş bir ortam sunmaktadır. EÜ Öğrenci Köyü, Ege Üniversitesi 

Hastanesine yaklaşık 500 metre, Ege Üniversitesi Kampüsüne 1 kilometre, ilçe merkezine 2 

kilometre ve havalimanına 20 kilometre mesafelik konumuyla öğrencilerimize ulaşım 

kolaylığı sağlamaktadır. 

Ege Üniversitesini yeni kazanan ve kaydını yaptıran öğrencilerimizden EÜ Öğrenci Köyü’nde 

kalmak isteyenler 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında 

http://ogrkoyu.ege.edu.tr/192001Basvuru.php linkinden başvurularını gerçekleştirebilirler.  

Başvuru sonuçları, Ege Üniversitesi kesin kayıtlarının tamamlanmasından sonra, Öğrenci 

Köyü web sayfasında duyurulacaktır. Alınacak öğrenciler, bölüm bazında üniversite gidiş 

puanına göre sıralanarak belirlenmektedir. Öğrenci Köyü web sayfasında duyurulan listede 

ismi yer alan öğrenciler, istenen belgelerle birlikte Öğrenci Köyüne gelerek kayıt 

yaptıracaklardır. Yeni kazanan öğrenciler için kesinlikle elden başvuru kabul edilmeyecektir. 

Üniversite giriş puanı temel ölçüttür ve her bölüm kendi içinde sıralanmaktadır. 

 

Ders Kaydı İşlemleri 

 

11 Eylül 2019              Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık İngilizce programlarına yeni 

kayıtlanan öğrenciler için;   

1.oturum saat 09.30-11.45  

2.oturum saat 12.30-13.45  

3.oturum (Sözlü sınavı) saat 14.15 

 

Mütercim-Tercümanlık Almanca, Alman Dili ve Edebiyatı programlarına yeni kayıtlanan öğrenciler için;   

1.oturum saat 09.30-11.45  

2.oturum saat 12.30-13.30  

3.oturum (Sözlü sınavı) saat 14.00 

 

Yukarıdaki bölümler dışındaki zorunlu hazırlık eğitimi olan bölümler için  (% 30 İngilizce);  

Muafiyet Sınavı saat 09:30-11:45 

 

03 Ekim 2019 Servis Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil I dersi yeni kayıtlı öğrenciler) Yabancı Diller Yüksekokulu 

dersliklerinde 5 ayrı oturumda yapılacaktır. 

http://ogrkoyu.ege.edu.tr/192001Basvuru.php


Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin 

www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı akademik 

takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında 

belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak 

ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders 

kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır. 

 

 

B. Üniversitede kayıt 

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri 

hazırlayarak 19 – 23 Ağustos 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 

Binası’na bizzat başvurarak nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya noterden 

vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.  

 

Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi 

Gereken Hususlar 

Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden 

vekaletname getirildiği takdirde vekil tayin edilen kişi adayın yerine kayıt yaptırabilir. 

Kayıtlar, kayıt takviminde her fakülteye ayrılan kayıt gününde gerçekleştirilecektir. Yoğunluk 

ve beklemeleri engellemek amacıyla kayıtlar programlara göre günlere ayrılmıştır. Geçerli bir 

mazeret olmaması halinde kayıt takviminde belirtilen tarihlere uyulması önemle rica olunur. 

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan 

kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir. 

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. 

Liseden tek ders/ bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle mezun 

olamayanların kayıt tarihlerinde (19 – 23 Ağustos 2019 tarihlerinde) TEK 

DERS/BÜTÜNLEME SINAVLARINA KATILACAKLARINI BELGELEYENLERİN 

geçici kaydı yapılacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar mezuniyet belgelerini Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığına teslim edebilmeleri için süre tanınacaktır. Geçici kaydı yapılan 

ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar mezun olduklarını belgelendiremeyenlerin geçici 

kayıtları silinecektir. Ayrıca bu durumda olup 19 – 23 Ağustos 2019 tarihlerinde geçici 

kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları daha sonraki tarihlerde yapılmayacaktır. 

İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş 

kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir. 



Kesin Kayıtta Getirilmesi Gereken Belgeler 

 

Kayıt esnasında KKTC uyruklu öğrenciler ile aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak 

adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Lise mezuniyeti 

MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi 

istenecektir. Ayrıca liseden tek ders/ bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle 

mezun olamayanların kayıt tarihlerinde (19 – 23 Ağustos 2019 tarihlerinde) tek 

ders/bütünleme sınavlarına katılacaklarını belgelemeleri gerekmektedir. 

Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylardan heyet raporu istenecektir. 

-Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların, 2019-YKS 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, 2019-YKS 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. 

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Programı’na kayıtlanacak adayların, 2019-YKS Kılavuzu 

Bk.80. maddesi gereği, konuşma, işitme ve görme engeli bulunmadığına ilişkin sağlık raporu 

almaları 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.(2019 

YKS Kılavuzu Bk. 116 maddesi gereği) 

- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programına kayıtlanacak 

adayların,  tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu 

mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu 

alınması gerekir. (2019 YKS Kılavuzu Bk. 87 maddesi gereği) 

-  Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak 

tüm adayların, Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Hastanelerinin Deniz ve Sualtı Hekimliği 

Hiperbarik Tıp Anabilim Dalından ya da Özel Tıp Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalışa 

yeterlilik raporları almaları gerekir. (2019 YKS 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. (2019 YKS Kılavuzu Bk. 54 maddesi gereği) 

 

DİKKAT: Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından yapılacak mülakat ve beden 

eğitimi sınavları 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu 

Urla Amfisinde saat 09:00-12:00 arasında yapılacaktır.) 

 

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıtlanacak 

adayların; 

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli 

Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine 

engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir 

hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, 

görme kaybı/eksikliği vb.). (2019 YKS Kılavuzu Bk. 49 maddesi gereği) 

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programına kayıtlanacak adayların; 

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli 

Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine 

engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir 

hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme 

kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). (2019 YKS Kılavuzu Bk. 49 maddesi gereği) 

KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri  

- Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı) 

- Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı) 

- İkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı) 

- Lise diploması (aslı görülmek suretiyle fotokopisi) 

- 3 adet fotoğraf 

- Yukarıda belirtilen bölümlere kayıtlanacaklar için heyet raporu (aslı) 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı 

öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar 



sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerin durumlarına ilişkin 

belgeyi üniversitemize teslim etmeleri gerekecektir. [MEB sorgusu yapılamayanlardan 

lise diploması, YÖKSİS sisteminde aynı düzeyde bir programa kayıtlı öğrencilerin 

(Örneğin; üniversitemizde lisans programına yerleşmiş ancak başka bir üniversitede 

lisans programında kayıtlı olmak veya üniversitemizde ön lisans programına yerleşmiş 

ancak başka bir üniversitede ön lisans programında kayıtlı olmak (Açık öğretim ve 

uzaktan öğretim programları hariç)) Ege Üniversitesine kayıtlanmak istemeleri halinde 

diğer programdan kayıtlarını sildirerek YÖKSİS’te durumlarını güncelletmeleri veya 

kayıt sildirdiklerine ilişkin resmi belge getirmeleri gerekmektedir.] 

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI 

 

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı 

bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek 

isteyenlerin düzenlenecek ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına 

katılmaları gerekmektedir. 

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;  

 

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve Üniversite Senato kararıyla 

2017-2018 öğretim yılından itibaren isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek 

isteyen öğrenciler kontenjan (*) dâhilinde kabul edilecektir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık 

öğretimi olan fakülte ve bölümlerin her birinden kabul edilebilecek öğrenci kontenjanı her 

akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenecektir.  

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında kontenjan dâhilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına 

devam etmek/etmemek isteyen öğrencilerin http://www.ydy.ege.edu.tr adresinden ilgili formu 

doldurması (form kayıt tarihlerinde aktif olacaktır.) ve hazırlık eğitimi almak isteyip 

istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. Başvurular incelendikten sonra başvurusu 

onaylanarak hazırlık eğitimi alması uygun görülen öğrencilerin isimleri 

http://www.ydy.ege.edu.tr sayfasında seviye tespit-muafiyet sınavı tarihinden önce 

duyurulacaktır. 11 Eylül 2019 tarihinde saat 09.30’da yapılacak olan İngilizce muafiyet ve 

seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla hazırlık 

eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Kontenjan dışında kalan öğrenciler bu 

sınava giremezler ve hazırlık sınıfına devam edemezler. 

(*) Yukarıda yazılmış olan “kontenjan” durumu sadece isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan 

bölümler için geçerlidir. Zorunlu hazırlık öğrencileri bu konunun tamamen dışındadır. 

 

Zorunlu ve isteğe bağlı programlar için hazırlık sınıfı muafiyet/seviye tespit ve devam edecek 

öğrenciler için yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgiye 

http://www.ydy.ege.edu.tr sayfasından ulaşılabilecektir. 

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR 

http://www.ydy.ege.edu.tr/


Diş Hekimliği Fakültesi 

 

Eczacılık Fakültesi 

 

Tıp Fakültesi 

 

Edebiyat Fakültesi 

Coğrafya 

Felsefe 

Klasik Arkeoloji 

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 

Sanat Tarihi 

Tarih 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Sosyoloji 

Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Sınıf Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Türkçe Öğretmenliği 

Mühendislik Fakültesi 

Deri Mühendisliği 

Tekstil Mühendisliği 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 

Ebelik 

Su Ürünleri Fakültesi 



Su Ürünleri Mühendisliği 

Ziraat Fakültesi 

 

Bahçe Bitkileri 

Bitki Koruma 

Peyzaj Mimarlığı 

Süt Teknolojisi 

Tarım Ekonomisi 

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 

Tarımsal Yapılar ve Sulama 

Tarla Bitkileri 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Zootekni 

Çeşme Turizm Fakültesi 

 

Turizm Rehberliği 

 

Konaklama İşletmeciliği 

 

Seyahat İşletmeciliği 

 

 

İletişim Fakültesi 

 

Gazetecilik 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Radyo, Televizyon ve Sinema 

Reklamcılık 

 

Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi 

Görsel İletişim Tasarımı 

 

Ege Meslek Yüksekokulu 

Mekatronik (Erkek) 



Mekatronik (Kız) 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR 

Fen Fakültesi (Tüm Bölümler), 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler), 

Mühendislik Fakültesi  

Kimya Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği,  

Biyomühendislik,  

Elektrik Elektronik Mühendisliği,  

Gıda Mühendisliği,  

İnşaat Mühendisliği,  

Makina Mühendisliği, 

Edebiyat Fakültesi  

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 

Mütercim Tercümanlık (Almanca) 

Psikoloji  

Hemşirelik Fakültesi, 

Eğitim Fakültesi  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Havacılık Meslek Yüksekokulu 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

Uçak Teknolojisi 

 

 



YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI VE SERVİS 

MUAFİYET SINAVI TARİHLERİ 

 

ÖĞRENCİ KÖYÜ DUYURUSU 

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, öğrencilerimize eğitimleri süresince huzurlu, güvenli, rahat, 

eğlenceli, sağlıklı ve çağdaş bir ortam sunmaktadır. EÜ Öğrenci Köyü, Ege Üniversitesi 

Hastanesine yaklaşık 500 metre, Ege Üniversitesi Kampüsüne 1 kilometre, ilçe merkezine 2 

kilometre ve havalimanına 20 kilometre mesafelik konumuyla öğrencilerimize ulaşım 

kolaylığı sağlamaktadır. 

Ege Üniversitesini yeni kazanan ve kaydını yaptıran öğrencilerimizden EÜ Öğrenci Köyü’nde 

kalmak isteyenler 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında 

http://ogrkoyu.ege.edu.tr/192001Basvuru.php linkinden başvurularını gerçekleştirebilirler.  

Başvuru sonuçları, Ege Üniversitesi kesin kayıtlarının tamamlanmasından sonra, Öğrenci 

Köyü web sayfasında duyurulacaktır. Alınacak öğrenciler, bölüm bazında üniversite gidiş 

puanına göre sıralanarak belirlenmektedir. Öğrenci Köyü web sayfasında duyurulan listede 

ismi yer alan öğrenciler, istenen belgelerle birlikte Öğrenci Köyüne gelerek kayıt 

yaptıracaklardır. Yeni kazanan öğrenciler için kesinlikle elden başvuru kabul edilmeyecektir. 

Üniversite giriş puanı temel ölçüttür ve her bölüm kendi içinde sıralanmaktadır. 

 

Ders Kaydı İşlemleri 

 

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin 

www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı akademik 

takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında 

belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak 

ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders 

kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır. 

11 Eylül 2019              Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık İngilizce programlarına yeni 

kayıtlanan öğrenciler için;   

1.oturum saat 09.30-11.45  

2.oturum saat 12.30-13.45  

3.oturum (Sözlü sınavı) saat 14.15 

 

Mütercim-Tercümanlık Almanca, Alman Dili ve Edebiyatı programlarına yeni kayıtlanan öğrenciler için;   

1.oturum saat 09.30-11.45  

2.oturum saat 12.30-13.30  

3.oturum (Sözlü sınavı) saat 14.00 

 

Yukarıdaki bölümler dışındaki zorunlu hazırlık eğitimi olan bölümler için  (% 30 İngilizce);  

Muafiyet Sınavı saat 09:30-11:45 

 

03 Ekim 2019 Servis Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil I dersi yeni kayıtlı öğrenciler) Yabancı Diller Yüksekokulu 

dersliklerinde 5 ayrı oturumda yapılacaktır. 

http://ogrkoyu.ege.edu.tr/192001Basvuru.php


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi İçin Tıklayınız 

 

Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler 

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr sayfasından,  

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye www.ydy.ege.edu.tr 

sayfasından, 

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www. http://sksdb.ege.edu.tr 

sayfasından, 

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye http://ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir. 

 

2019/2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ 

19 AĞUSTOS  

PAZARTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 

20 AĞUSTOS  

SALI 

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

URLA DENİZCİLİK MESLEK 

YÜKSEKOLULU 

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

 

21 AĞUSTOS  

ÇARŞAMBA 

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

 

 

22 AĞUSTOS  

PERŞEMBE 

FEN FAKÜLTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE 

http://oidb.osmaniye.edu.tr/ogr-2014Akademik.html
http://www.oidb.ege.edu.tr/
http://sksdb.ege.edu.tr/
http://ogrencikoyu.ege.edu.tr/


MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK 

YÜKSEKOKULU 

MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU 

 

 

23 AĞUSTOS  

CUMA 

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU 

ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 

EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU 

TİRE KUTSAN MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

 

 

KAYITLAR 19 – 23 AĞUSTOS 2019 TARİHLERİ ARASINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. YOĞUNLUK VE BEKLEMELERİ ENGELLEMEK 

AMACIYLA KAYITLAR PROGRAMLARA GÖRE GÜNLERE AYRILMIŞTIR. 

GEÇERLİ BİR MAZERET OLMAMASI HALİNDE KAYIT TAKVİMİNDE 

BELİRTİLEN TARİHLERE UYULMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.  

 


