
AF YATAY GEÇİŞ 

6353 Sayılı Kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 

63.maddesinin atıfta bulunduğu geçici 58. Madde kapsamında iş veya 

ikametinin İzmir’de olması nedeniyle af yatay geçiş için üniversitemize başvuru 

yapmak isteyen  öğrencinin öncelikle Üniversiteye giriş yılı itibariyle 

Üniversitemiz ilgili bölümün taban puanını sağlaması gerekir. İlgili taban puanı 

sağlayan öğrenci (Başvuru dilekçesi,  6353 sayılı kanunun 11.maddesi ile 

2547 sayılı kanuna eklenen geçici 63.maddesi kapsamından yararlanarak 

ilişiği kesildiği üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair 

öğrenci belgesi, Üniversite yerleştirme belgesinin kayıtlı olunan üniversite 

tarafından onaylanmış sureti, almış olduğu dersler var ise transkript ve 

ders içerikleri , İkametinin veya iş yerinin İzmir’de olduğunu gösterir 

onaylı belgeler) ile ilgili başvuru tarihleri arasında bizzat gelerek veya noter 

vasıtasıyla vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte Öğrenci işleri daire 

başkanlığına başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen öğrenci  belirtilen kayıt 

tarihleri arasında kayıt belgeleri  ile birlikte bizzat gelerek veya noter vasıtasıyla 

vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirir. 

 

Kayıt için gerekli belgeler: 

 Nüfus Cüzdanının Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi 

alınacaktır.)  

                                                                                        

 3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, 

önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)  

 

 Önlisans ve lisans düzeyinde 29 yaş sınırını aşan/lisansüstü düzeyde 35 

yaş sınırını aşan erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi. 

 

 Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti banka dekontu :  Kayıt işlemlerinin  

yapılabilmesi  için,öğrencilerin  yatırmaları zorunlu olan öğrenci katkı 

payı/öğrenim ücreti bedellerini, Halk Bankasının herhangi bir şubesine 

kayıt işleminden önce yatırmaları gerekmektedir.   Öğrenci katkı 

payı/öğrenim ücreti banka dekontu kayıt için zorunlu bir evrak 

değildir. Kayıt öncesinde yatırmış olacağınız öğrenim katkı bedeli, 



üniversitemiz öğrenci bilgi sistemine otomatik olarak aktarılacaktır. Bu 

işlem kayıt için yeterlidir, ancak  herhangi bir olumsuzluk durumunda 

kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti 

banka dekontunun bir örneğinin kayıt esnasında yanınızda bulunması 

uygun olacaktır. 

 

AÇIKLAMA: Örgün öğretim programlarına yerleşen adaylar öğrenci katkı 

payı/öğrenim ücreti bedeli ödemeyeceklerdir. 

Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu;           

-Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların,  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, 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. 

          -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 

olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak son iki rakamından en çok 5 fazla 

veya 15 noksan kilo ağırlıkta olduğunu aldığı Sağlık Kurulu Raporunda 

belgelendirmeleri gerekmektedir. 

- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 

Programına kayıtlanacak adayların, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden sürücü 

belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını 

belgeyen rapor almaları; program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu 

olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek 

öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den  kısa olmamak, boy 

uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 

5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki 



kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte 

taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. 

DİKKAT:  İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların kayıt 

merkezine gelmeden önce Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokuluna gidip boy ve kilo ölçümü yaptırmaları ve uygunluk belgesi 

almaları gerekmektedir. 

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

kayıtlanacak tüm adayların, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Deniz ve 

Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Anabilim Dalında ya da Özel Tıp 

Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalışa yeterlilik raporları almaları gerekir.  

- 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.  

 

Kayıt işlemi gerçekleştirilen azami öğrenim süresini doldurmayan öğrencilerin 

öğrenci kimlik kartları hazırlanır ve 2 hafta sonra Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’ndan teslim alırlar. Kesin kayıtlanma tamamlandıktan sonra 

öğrenciler ilgili Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürolarına müracaat ederek 

ders kaydı işlemini tamamlarlar. 

Kaydı yapılan öğrencilerin yatay geçişle Üniversitemize kayıtlandıkları, kayıtlı 

oldukları Üniversitelere bildirilerek öğrenim dosyaları istenmek suretiyle önceki 

Üniversitelerinden ilişiklerinin kesilmesi işlemi gerçekleştirilir. 

 

 


