
SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU KAYIT KOŞULLARI 

Uçak Teknolojisi Programına Kayıt Koşulları  

Bakınız 

No  
Açıklama  

Bk. 46  İsteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık 

programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.  
   

Bk. 49  
   

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / HAVACILIK ELEKTRONİĞİ /UÇAK  

ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM (lisans) / UÇAK BAKIM VE  
ONARIM (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 son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (K.B.B, 

Göz Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları ve Hematoloji, almak 

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

NOT: Tam teşekküllü sağlık raporunu, özel veya devlet hastanelerinden alabilirsiniz.  
   

Bk. 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.  
   

   

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına Kayıt Koşulları  

Bakınız 

No  
Açıklama  

Bk.2  2020-2021 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri öğrenim ücretleri tablo halinde bu 

kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır.  

Bk. 46  İsteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık 

programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.  
   

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 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.).  

  

NOT: Uçuşa elverişlilik raporu alabileceğiniz yetkili sağlık kuruluşları için tıklayınız.  
  
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. 

bulunmamak.  
  

*Önemli Not: Kaydınızın yapılabilmesi için aşağıdaki kesin kayıt evraklarını eksiksiz 

olarak teslim etmeniz gerekmektedir. 

 

 

 

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/Liste1.pdf
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/Liste1.pdf


 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

  

 1.)    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın fotokopisi (aslının ibrazı 

zorunludur.) ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.*  

  

(*2020 YKS sonucuna göre bir Yükseköğretim Programına yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan ancak 

ortaöğretim kurumlarından (Lise) mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrenciler de 

belirlenen tarihlerde geçici olarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrenciler, mezun olduklarına dair 

belgeyi 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçici kayıt yaptırdıkları Yükseköğretim Kurumuna teslim etmek 

zorundadırlar. 31 Aralık 2019 tarihine kadar mezun olduklarına dair belgeyi teslim etmeyen öğrencilerin 

geçici kayıtları İPTAL edilecek ve kayıtları silinecektir.) 

  

 2.)    Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleşmiş ancak alanı diplomasında veya 

mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge 

(METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin 

adı yazılmaktadır.)  

  

3.)    YKS yerleştirme belgesinin internet çıktısı. 

  

4.)    Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslının ibrazı zorunludur.) 

  

5.)    6 adet 4.5 x 6 cm. boyutunda fotoğraf: Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.  

  

6.)    Öğrenim ücretini yatırdığına dair makbuzunu kayıt için geldiğinizde teslim edeceğinizden lütfen 

kaybetmeyiniz, şayet kaybederseniz en yakın Ziraat Bankası şubesinden dekontlarınızı alınız. (N.Ö. 

öğrencilerinden banka dekontu istenilmemektedir.) 

  

7.)    Ön Kayıt Formu  

Ön kayıt formu için tıklayınız 

 

 

https://obs.usak.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx

