
BURSLU ÖĞRENCİLER 
 

ÖN LİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT 
 

Üniversitemizde bir bölüme burslu olarak yerleştirilen adaylar, oidb.ege.edu.tr web 

sayfasında ilan edilen tarihlerde kayıt için gerekli evraklarla birlikte Ege Üniversitesi Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmek zorundadırlar. Kayıt için şahsen 

gelemeyecek adaylar Türkiye’deki noterlerde, yurtdışında iseler Türk elçiliklerinden 

alacakları vekaletname ile kayıt yaptırabilirler. 

 

Kayıt için gerekli evraklar şunlardır; 

 

1. YU (Yabancı Uyruklu) Kimlik Numarası; (Öğrenciler, YU numaralarını Emniyet 

Müdürlüklerinden ya da Nüfus Müdürlüklerinden kayıttan sonra alacak ve Üniversitemize 

bildireceklerdir) 

 

2. Lise Diploması ve lise transkripti (aslı), 

 

3. Lise Diploması ve lise transkriptinin onaylı Türkçe Çevirisi 

(Aday Türkiye’de ise; Türkiye’deki Noterler tarafından yapılan çevirisi, Aday 

Türkiye dışında ise; Türkiye’nin Dış Temsilciliklerince onaylanmış çevirisi), 

 

4. Lise Denklik Belgesi (aslı), 

(Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden 

alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki T.C. Elçiliği/Konsolosluğundan 

alınacak) 

5. Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri; Türkiye’de Noter tarafından, yurtdışında 

Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış olmalıdır ), 

 

6. İkamet Tezkeresinin aslı görülmek koşuluyla fotokopisi (Kısa dönemli öğrenim 

görecekler, Değişim programı ile gelen öğrenciler, Misafir öğrenciler, Özel öğrenciler, 

araştırmacılar ve asistanlar dışında kalan ve burslu ya da burssuz öğrenim amacıyla ilk kez 

Türkiye gelmiş bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, ikamet izni için Daire Başkanlığımıza ya 

da İzmir İl Göç İdaresine başvurabilirler. Her durumda bu belgenin hazırlanması en az bir ayı 

bulacaktır). 

 

7. 3 Adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 

şekilde çekilmiş olmalıdır), 

8. Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların 

Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ belgesi. 

 

9. Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar ile 

mavi kartlı adaylar için İkametgah belgesi. 

 

10. Finansal Garanti Mektubu (Öğrencinin formu, kayıtlardan önce ilgili kişiye 

doldurtarak imzalatması ve bunu tarafımıza ibraz etmesi gerekmektedir.) 

 

11. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesinin tüm 

programları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik, Ege Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik,  Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programlarına 

kayıt yaptıracak adaylar için, bu meslekleri yürütmeye engel bir fiziksel ve ruhsal engeli 

bulunmadığını bildirir Sağlık Kurulu Raporu.  

 

12. 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. 

 

1. Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve 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 (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). 


