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Bknz.(*) Açıklama

13

Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 200 bininci
sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir.
Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme
işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).

16

Mühendislik programlarına ( Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği programı dâhil) programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 240
bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir.
Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme
işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)
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Bu programın zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrenciler kendi
yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt
yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer
program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırıldığı yıl itibariyle,
öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için
aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan
birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.
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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 dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a)
Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece 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.
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Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği
üniformayı giymek zorundadırlar.
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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.
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). HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK
ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM (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). PİLOT
EĞİTİMİ / PİLOTAJ (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.
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Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan (7) numaralı
sütunda belirtilen kadarına Milli Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanacaktır.
Bu konudaki Milli Eğitim Bakanlığının duyurusu bu kılavuzun ileri sayfalarında yer
almaktadır.

77

Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur.
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Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir
hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki
ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
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Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, 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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Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi Burdur'da sürdürülecektir.
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Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurulunun aradığı bütün koşullara ek
olarak; boy uzunluğu erkekler için en az 1,70 m, kızlar için en az 1,62 m olmak, beden
ağırlığı boy uzunluğunun "cm" olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5

fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak, vücut yapısı düzgün olmak, vücudunun herhangi
bir yerinde dikkati çeken yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak,
astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik
bozukluğu olmama, bayılma, histeri, marazi çarpıntı, açık alan korkusu (agorafobi), karanlık
korkusu (aklufobi), yükseklik korkusu (akrofobi), kapalı ve basık mekan korkusu
(klostrofobi) gibi psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birini taşıyor olmamak,
bunlara ilişkin sağlık durumunu üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinden alınacak sağlık
raporu ile belgelemek gerekir. Programa kayıt yaptıracak öğrenciler, Yüksekokulun
belirlediği eğitim kıyafetlerini giymek zorundadırlar. Kıyafetlerin temini öğrenciye aittir.
905

Eğitim Altınyayla ilçesinde sürdürülecektir.

906

Eğitim Yeşilova ilçesinde sürdürülecektir.

