2022-2023 GÜZ YARIYILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
LİSANSÜSTÜ KAYIT İŞLEMLERİ
KAYIT TAKVİMİ
ASIL KAYIT: 1-3 Ağustos 2022 (Kayıt sistemi 3 Ağustos 2022 tarihinde saat:17:00’de
kapanacaktır)
1. YEDEK KAYIT: 8-9 Ağustos 2022 (Kayıt sistemi 9 Ağustos 2022 tarihinde
saat:17:00’de kapanacaktır)
2. YEDEK KAYIT: 11 Ağustos 2022 (Kayıt sistemi 11 Ağustos 2022 tarihinde
saat:17:00’de kapanacaktır)
Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar, öncelikle lisansüstü başvuru
sisteminden öğrenci numarası ile aday numaralarını öğrenmelidirler. E-kayıt sistemine girişte
aday no şifre olarak kullanılacaktır. Adayların belirtilen kayıt tarihlerinde öğrenci numarası
ve şifreleri ile birlikte aşağıda belirtilen e-kayıt linkinden giriş yapmaları gerekmektedir.
Adayların e-kayıt sistemine girişte, uyruğu ne olursa olsun “Yabancı Uyruklu” sekmesini
seçmeleri gerekmektedir.
Adaylar giriş yapıp kayıt için istenilen belgeleri sisteme ekleyip “kaydı tamamla” butonuna
basarak kayıt başvurusunu gerçekleştirebileceklerdir.
Kayıt başvuruları/belgeleri kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve adayların mezuniyet
ve/veya ikinci öğrencilik durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden
kontrol edilerek durumu kayda uygun olan adayların kayıtları onaylanacaktır.
Adaylar birkaç saat içerisinde kayıtlanma durumunu kayıtlanma sisteminden
görüntüleyebileceklerdir. Adayların durumlarının kayda uygun olmaması veya eksik/hatalı
belge yüklemeleri halinde açıklama yazılarak düzenleme istenecek ve kayıt
gerçekleşmeyecektir. Kayıt başvuruları ile ilgili düzenleme istenen adaylar açıklamada yer
alan sorunu kayıt süresi içinde giderdikten sonra yeniden kaydı tamamla butonuna
basacaklardır.
Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yapan öğrencilerden;
-

Yüksek lisans için başvuran adaylardan lisans öğrenimini ve doktora için
başvuran adaylardan lisans ve yüksek lisans öğrenimini Türkiye’deki bir
üniversitede tamamlamış adaylardan kesin kayıt için evrak istenmeyecektir. Bu
öğrencilerin kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları veya belge teslim
etmeleri gerekmemektedir.

-

Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkiye dışında bir ülkede tamamlayan
adaylar, yurtdışından aldıkları apostilli diplomalarını (apostil alınamaz ise
ülkesinin dış temsilciliklerinden diploma doğruluğunu belgeleyen resmi bir
yazıyı) diğer tüm orijinal kayıt evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Uluslararası Öğrenci İşlemleri ofisine elden teslim edeceklerdir. Kayıt
evrakalarını, apostil onaylı yurtdışı diplomasını (ülkesinin dış temsilciliklerinden
diploma doğruluğunu belgeleyen resmi bir yazıyı) sunmayan adayların kayıtları
kesinleşmeyecektir.

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 Lisansüstü Kayıt Dilekçesi
 Kontenjana Bağlı Açılan Tezsiz Programlar İçin Kayıt Dilekçesi
 Yüksek lisans programına kayıtlanacaklar için lisans diploması,
 Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diploması
 Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için lisans diplomasının Türkiye’deki
noterlerden ya da Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi
 Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için yüksek lisans diplomasının
Türkiye’deki noterlerden ya da Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe
çevirisi
 Klinik pratik uygulaması olan sağlık alanları için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi
 Klinik pratik uygulaması olmayan sağlık alanları için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Tanınma
belgeniz yok ise eksik evrak dilekçesi doldurup yükleyiniz. Eksik evrak dilekçesi
için tıklayınız. Bu durumdaki adayların kayıtları, tanınmaları yapılana kadar
kesinleşmeyecektir)
 İkamet Tezkeresi (yok ise eksik evrak dilekçesi doldurup yükleyiniz. Eksik evrak
dilekçesi için tıklayınız)
 Pasaport (yalnızca kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren kısmını yükleyiniz)
 Pasaportun Türkiye’deki noterlerden ya da Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı
Türkçe çevirisi

Elektronik Kayıt Yapamayacak Adaylar
 Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olanlar
(Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan öğretim programına kayıtlanacaklar hariç)
Üniversitemizde tezsiz yüksek lisans haricinde bir lisansüstü programa
kayıtlanamazlar.
Kayıtlar sırasında sorunla karşılaşmanız halinde uluslararasiogrenci@mail.ege.edu.tr
üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Kayıt Yenileme (Ders kaydı) İşlemleri
Kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Enstitünün güz yarıyılı için
karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders
seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme (Ders kaydı)
tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr
sayfasında duyuru yapılmaktadır.

