
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE 1 YATAY 

GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ 

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı Ek Madde 1 yatay geçiş başvurusu sonucunda 

kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Üniversitemizin elektronik kayıt sistemi 

üzerinden 03-06 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.  

Kayıt sistemi 03 Eylül 2021  tarihinde saat 08.00’de açılacak (haftasonu açık olacaktır.) ve 06 

Eylül 2021 tarihinde saat 17:00’de kapanacaktır. 

Adaylar E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasındaki “e-Devlet ile Giriş” sekmesinden 

e-Devlet Şifresi ile  üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt için istenen belgeleri 

sisteme ekleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. 

Birden fazla programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler sadece bir programa kayıt 

olabileceklerdir. 

Sisteme eklenen belgeler kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması 

halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Düzenlemeye verilen durumlarda 

adaylar kayıt tarihleri içerisinde ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle 

yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır. 

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. 

Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol 

edebilecektir. 

Kontrol için tıklayınız. 

Kayıt belgelerini temin edemeyenlerin aşağıdaki şartlı kayıt dilekçelerini ilgili belge türüne 

imzalı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. 

Yatay geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız. 

Sağlık raporunu temin edemeyenler için şartlı kayıt dilekçesi. 

Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belgeyi temin edemeyenler için şartlı 

kayıt dilekçesi. 

 

Belgesi eksik olan ve şartlı kayıt dilekçelerini kayıt sistemine yükleyen öğrencilerin kayıtları 

şartlı olarak yapılacak ve dilekçede belirtilen süre içerisinde belgelerini 0232 311 35 66 

numaralı faksa göndermeleri veya sercan.gur@ege.edu.tr veya sercangurege@gmail.com 

adreslerine e-posta göndermeleri  gerekmektedir. E-posta alındığında belgelerin teslim 

alındığına ilişkin cevabi e-posta gönderilecektir. Kendilerine verilen süre sonunda belgesini 

teslim etmeyenlerin şartlı kayıtları iptal edilecek ve kayıt silme işlemi uygulanacaktır. 

https://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0712/default.aspx?lang=tr-TR
https://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0216/default.aspx?lang=tr-TR
http://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/yatay_gecis.pdf
http://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/saglik_raporu_dilekce.docx
http://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/yatay_gecisine_engelyok_dilekce.docx
http://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/yatay_gecisine_engelyok_dilekce.docx
mailto:sercan.gur@ege.edu.tr
mailto:sercangurege@gmail.com


KAYIT BELGELERİ: 

1-Kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları Yatay Geçişine Engel Bir Durum 

Olmadığına Dair Belge  

2- Aşağıda belirtilen bölümler için yeni tarihli Sağlık Raporu: 

-Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na kayıtlanacak 

adayların, Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 

itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduğuna ilişkin sağlık raporu almaları 

gerekmektedir. Ayrıca Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 

kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 

metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmadığına 

ilişkin sağlık raporu almaları gerekmektedir.  

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

tüm adayların; 

Bünyesinde sualtı hekimi bulunduran devlet hastaneleri veya bünyesinde sualtı hekimi 

bulunduran özel sağlık kuruluşlarından (Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri) Su altı adamı 

olur sağlık raporu almaları gerekmektedir.  

 

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na 

kayıtlanacak tüm adayların; 

 -TC vatandaşı olması, -Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları 

ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, 

Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları, 17  

-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık 

Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu 

Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları 

gerekmektedir."  

-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.). (2021 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.). 

(2021 YKS Kılavuzu Bk. 49 maddesi gereği) 


