ÖZEL YETENEK SINAVI İLE YERLEŞENLER İÇİN İLK KAYIT
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümleri için belirlenen asil ve
yedek aday listeleri ile asil ve yedek aday kesin kayıt takvimi
www.besyo.ege.edu.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Belirlenen tarihlerde
adayların Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt bürosuna
başvurmaları ve kesin kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kesin kayıt
zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptıramadığı durumlarda noterden
vekaletname getirildiği takdirde bir başkası adayın yerine de kayıt yaptırabilir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Adayın mezun olduğu liseden aldığı “Diplomanın” aslı ya da yeni tarihli
“Mezuniyet Belgesi”nin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine
kullanılamaz),
2. Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır),
3. 3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde
önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
4. Tam teşekküllü heyet raporu (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi
Hastanelerinden almaları gerekmektedir).
5. Askerlik Durum Belgesi
6. Öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti banka dekontu.
AÇIKLAMA: Örgün öğretim programlarına yerleşen adaylar öğrenci
katkı payı/öğrenim ücreti bedeli ödemeyeceklerdir.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
1. Her aday yalnızca bir bölüme kayıt yaptırabilir.
2. Asil listeden kayıt hakkı kazanmış ancak kaydını yaptırmamış adayların
yerine, her bölüm için kayıt takviminde belirtilen tarihlerde, boş kalan
kontenjan kadar yedek adaylardan kesin kayıt yapılacaktır. Asil
kayıtlarının yapıldığı gün sonunda belirlenen yedekten kayıt hakkı

kazanan aday isimleri tespit edilerek www.besyo.ege.edu.tr ve
www.oidb.ege.edu.tr internet sayfalarında ilan edilerek ertesi gün kayıt
takviminde belirtilen saatler arasında yedek kayıtları gerçekleştirilecektir.
3. Yedek listelerden kayıt hakkı kazanması muhtemel öğrenci adaylarının da
yukarıda belirtilen belgeleri hazırlamaları önerilmektedir.
Bu nedenle, bölümlere göre ilan edilen kayıt sırası takip edileceğinden,
her bölümün kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, diğer bölümlerin asil ve
yedek kayıt listeleri güncellenecektir. Tüm bölümlerde yedekte bulunan
adaylarımızın kesin kayıt için gerekli tüm belgeleri (Öğrenci katkı payı /
öğrenim ücreti banka dekontu, kayıt hakkı kesinleşince yakında bulunan
Halk Bankası Kampus şubesine yatırılmak üzere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca yönlendirilecektir.) ilgili tarihlerde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na sunmak üzere hazırda bulundurmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencilerin öğrenci kimlik kartları hazırlanır
ve 2 hafta sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrenci işleri
bürosundan teslim alırlar.

- Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı ve Eğitim Fakültesi Resim İş
Öğretmenliği Kayıtları
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümleri için belirlenen asil ve
yedek aday listeleri ile asil ve yedek aday kesin kayıt takvimi www.
http://konservatuvar.ege.edu.tr internet sayfasında ve Eğitim Fakültesi Resim İş
Öğretmenliği Bölümü için belirlenen asil ve yedek aday listeleri ile asil ve yedek
aday kesin kayıt takvimi http://egitim.ege.edu.tr internet sayfasında ilan
edilecektir. Belirlenen tarihlerde adayların Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı kayıt bürosuna başvurmaları ve kesin kayıtlarını tamamlamaları
gerekmektedir. Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt
yaptıramadığı durumlarda noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası
adayın yerine de kayıt yaptırabilir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Adayın mezun olduğu liseden aldığı “Diplomanın” aslı ya da yeni tarihli
“Mezuniyet Belgesi”nin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine
kullanılamaz),
2. Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır),
3. 3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde
önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
4. Askerlik Durum Belgesi
5. Öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti banka dekontu.
AÇIKLAMA: Örgün öğretim programlarına yerleşen adaylar öğrenci
katkı payı/öğrenim ücreti bedeli ödemeyeceklerdir.
Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencilerin öğrenci kimlik kartları hazırlanır
ve 2 hafta sonra Fakülte/Konservatuvar öğrenci işleri bürosundan teslim
alırlar.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Asil kayıt hakkı kazananların kayıt işlemi tamamlandıktan sonra gelmeyen
adaylar tespit edilerek yedekten kayıt hakkı kazananlar Devlet Türk Musikisi
Konservatuvarı için www.konservatuvar.ege.edu.tr ve Resim İş Öğretmenliği
Bölümü öğrencileri için http://egitim.ege.edu.tr ile www.oidb.ege.edu.tr
internet sayfalarında ilan edilerek kayıt takviminde belirtilen yedek kayıt
tarihinde yedek kayıtları gerçekleştirilecektir. Yedekten kayıt hakkı
kazananlardan gelmeyen olması durumunda yedek kayıt günü saat 16:00
itibariyle yedek listede bulunanların isimleri liste sırasıyla sesli olarak
okunarak kayıt merkezinde hazır bulunanların kayıtları yapılacaktır.

