2017-Üniversitemizde Özel
Koşul Gerektiren Programlar
ve İstenen Ek Evraklar:
Deniz Ulaştırma ve İşletme

ÖSYM Kılavuzu Bk. 32. Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren kurumlar yıl bazında
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından
değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya
Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/
kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik
belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür.
İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/ Gemiadamları
Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları Eğitim ve
Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir.
Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim
ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir.
ÖSYM Kılavuzu Bk. 295 Bu programa başvurabilmek için sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu,
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık
raporu ile kesin kayıtta belgelemek gerekmektedir.

Marina ve Yat İşletmeciliği
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Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği, Uçak Teknolojisi;

ÖSYM Kılavuzu Bk. 49 SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek
için aranan nitelikler: 1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Bayanlar için 160 cm180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son
iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 3) Erkekler için 170-190
cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 4) Sağlık durumu uçuşa
elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının
uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.). 5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde
vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak. HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL
HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 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 sağlık raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme
kaybı/eksikliği vs). Hava Traf ik Kontrol / Havacılık Elektrik ve Elektroniği / Uçak Elektrik-Elektronik /
Uçak Gövde-Motor / Uçak Gövde-Motor (lisans) ile UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra
edebilmek için aranan nitelikler: 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 sağlık
raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs). Pilot Eğitimi / Pilotaj (lisans)
mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş
sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak. 2) Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nden Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası almak. 3) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil
Arşiv Kaydı bulunmamak.

ilk ve Acil Yardım

ÖSYM Kılavuzu Bk. 233 Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite
hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını
belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.),
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 arkadaşı ile
birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.
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