
KOŞUL NO KOŞUL AÇIKLAMASI 

4
İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı

dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

6
Tercih edecek adayın İngilizce dil bilgisi notunun en az 70 olduğunu gösterir geçerli ulusal veya uluslararası Sınav

Belgesine sahip olması.

17

Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde 

başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan 

ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa 

kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından 

ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla 

öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

21

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını

başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen

yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden

yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında

yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"

hükümleri uygulanır. 

28 Öğretim dili İngilizce' dir 

38 Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar. 

46
İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi,

öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

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 cm-180 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.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 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 son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk 

körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

61
İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce veya Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık 

programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

BAŞVURU ve YERLEŞTİRME KOŞULLARI 

Lütfen tercih yapmadan önce özel koşullara bakarak size uygun olan bölümleri seçiniz. Adaylar şartlarını taşımadıkları 

bölümü kazansalar bile kayıt yaptıramazlar.) 



87

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. 

121

Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara

dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"

hükümleri uygulanır. 

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. 

708 Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça'dır. 

762

Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün şartlara ek olarak 1 Ocak 2019 tarihi 

itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak; reşit olmayanlar için veli göstermek; uçuş yapmasını engelleyecek 

fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığı olmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluluk bulunmamak; ön kayıtta 

üniversitenin belirleyeceği kurum/kuruluşlarla yapılacak psikolojik, algı-karar verme yetisini ölçmeye yönelik 

testler ve mülakattan olumsuz not almamak gerekmektedir. Taksirli trafik suçları hariç adli sicil kaydı bulunanların 

kesin kayıtları yapılmayacaktır. 

817

Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde

yapıldığından bu programa girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi kaydı sorgulaması

istenecektir. Taksirli trafik suçları hariç adli sicil kaydı bulunanların kesin kayıtları yapılmayacaktır. 

*

Kesin kayıt hakkı kazanan adayın Uşak Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe Seviye Tespit Sınavından en

az 70/ C1 notunu alması veya diğer üniversiteler ve Yunus Emre Enstitüsü'ne ait Türkçe seviyesinin en az 70/ C1

olduğunu gösteren geçerli TÖMER Sertifikasına sahip olması (Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir liseden mezun

olanlar hariç).

** Lisede Biyoloji dersi almış olmak ve başarı notunun % 65 veya daha fazla olması 

***

“Eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek ve ağır egzersiz yapmasında herhangi 

bir sağlık sorunu olmadığını ” belgeleyen TAM TEŞEKKÜLLÜ resmi hastanelerden alınacak heyet raporu alınması 

gerekmektedir."

****
Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yapılacak olan Özel Yetenek Sınavından başarılı olan adaylar 

kayıt yaptırabilirler.


