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TABLO-1'DE  YER  ALAN YÜKSEKÖĞRETİM  LİSANS PROGRAMLARININ  KOŞUL  VE  AÇIKLAMALARI 

Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir. Adaylar, 

öğretim sırasında ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, burs devam koşulları, barınma, zorunlu hizmet vb. bilgileri 

ilgili üniversiteden edinebileceklerdir. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih etmek istediği programların 

bulunduğu üniversitelerin internet sayfasında yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri, koşullarla ilgili üniversitelerden 

ayrıntılı bilgi almaları yararlarına olacaktır. Bu koşulların uygulanması ile ilgili ÖSYM'nin sorumluluğu 

bulunmamaktadır.          

Bk. 2. 2016-2017 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri öğrenim ücretleri 22 Ekim 2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi 

Gazete’de yer almaktadır.          

Bk. 3. Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Tam Burslu: öğrenim 

ücretinin tamamını; %75 Burslu (%75 indirim): öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu (%50 indirim): öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu 

(%25 indirim): öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu programlarda 

burslar, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin 

sonuna kadar kesilmez. Burslar karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden 

bursluluk oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu öğrenim görme imkanı 

verilebilir.   

Bk. 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. 

Bk. 9. Bu programda dersler internete dayalı olarak açık öğretim sistemi ile yürütülecektir. Kayıtlar internet üzerinden online olarak 

yapılacaktır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu 

programa kayıt yaptıran öğrencilerden eğitim-öğretim hizmetleri, e-kitap ve sınav hizmetleri karşılığında her öğretim döneminde Öğrenci Katkı Payı 

ücretine ilave olarak öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller Üniversitenin web sitesinden öğrenilebilir. Bu programda sınavlar 

merkezi sınav uygulaması kapsamında Fakültenin belirleyeceği il merkezlerinde yapılır.  

Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.       

Bk. 17. 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.      

Bk. 18. Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 20. Başkent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.       

Bk. 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 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.    

Bk. 27. Çağ Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 28. Öğretim dili İngilizcedir.         

Bk. 29. İstanbul Bilim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 31. Çankaya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.       
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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.         

Bk. 33. Doğuş Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

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

Bk. 39. Bu programa başvurabilmek için T.C. vatandaşı olmak, 1 Ocak 1996 veya sonrası  bir tarihte doğmuş olmak (Yaş düzeltmesi 

kabul edilmeyecektir.), boy uzunluğunun en az 1,65 m., en çok 1,90 m. olması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki 

rakamından en çok 7 fazla veya 15 eksik kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk bulunmaması gerekir.    

Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu 

programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine 

uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.   

Bk. 45. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

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

süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.      

Bk. 47. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 49.  HAVACILIK YÖNETİMİ 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 TRAFİK KONTROL / HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK 
GÖVDE-MOTOR BAKIM 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.     

Bk. 50. Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 51. Bu programda öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Her iki sınavı başaran öğrenciler 

doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. Muafiyet sınavlarını veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce İngilizce için bir yıl, 

Almanca için bir yıl, her iki dilden de muaf olamayan öğrenciler İngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yıl hazırlık okuyacaklardır. (Muafiyet 

için  Bk. 21 ve Bk. 125 kuralları geçerlidir.)  

Bk. 52. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     
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Bk. 63. Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 64.  Öğrenciler yabancı dil öğrenimlerini Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir.    

Bk. 66. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 71. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 72. Öğrenciler eğitimlerini Gemlik ilçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk. 73. Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 76. Piri Reis Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.       

Bk. 78. Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.       

Bk. 79. Öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimlerini Aydın’da, lisans eğitimlerini Kuşadası’nda sürdüreceklerdir.  

Bk. 80. Bu programa kayıt için konuşma, işitme ve görme engeli bulunmaması gerekir.  

Bk. 81. Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.        

Bk. 83. Bir yıl süreli Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

Almanca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.        

Bk. 85. Bir yıl süreli Fransızca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

Fransızca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.        

Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.      

Bk. 87. 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.    

Bk.  88.   Bir yıl süreli zorunlu İspanyolca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 

değildir. İspanyolca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.       

Bk. 92. Atılım Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.       

Bk. 95. Beykent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.       

Bk. 97. KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaportlarını almaları gerekir. KKTC mevzuatına göre TC uyruklu 

öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite 

hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV  tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları 

tarafından kabul edilmektedir. KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrencilerin KKTC'deki  sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere 

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu sağlık sigortasını almaları gerekmektedir. 2017-2018 ders yılı için zorunlu sağlık sigorta ücreti asgari ücretin %10'u 
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kadardır. 2016 yılında 183,50 TL olan bu miktar, 2017 yılı için bilahare belirlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'de görevlendirilen kamu 

görevlilerinin çocukları bu uygulamadan muaftırlar. TC Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki öğrencilerin  de KKTC Sağlık Bakanlığı ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Sağlık Hizmetleri Protokolü'nün 7.9 maddesi uyarınca, zorunlu sağlık sigorta ücreti olan asgari ücretin %10'u 

kadar meblağı KKTC Sağlık Bakanlığının KKTC Sağlık Fonu hesabına yatırılmak üzere Üniversite hesabına yatırılması gerek olup, kayıt ücreti 

dahilindedir.      

Bk. 101. Bu programa kaydolacakların eksperlik mesleğini yapmaya engel teşkil eden renk körlüğü, bedensel ve ruhsal sakatlığı olmaması 

gerekir.         

Bk. 105. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 26 

yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda 1,56 m’den 

uzun olmak; Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen, 

kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama 

Belgesi” alması gerekir. Adayların sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri, 

önkayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği’nin  Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili 

yasal koşulları sağlamaları gerekir. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme 

Mühendisliği bölümlerinde Beden Eğitimi zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrenci 

Kıyafet Yönergesine uygun üniformayı giymek zorundadır. Üniformanın temini öğrenciye aittir.     

Bk. 108. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi 

sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.      

Bk. 109. Bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoğraf makinesi, film, flaş, röportaj 

teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir.      

Bk. 111. Bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce 

yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler isteğe bağlı Almanca hazırlık programında okuyabilirler. Öğrencilere, 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri 

uygulanır.    

Bk. 112. Bu programın İngilizce Hazırlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller 

Yüksekokulunda verilecektir.         

Bk. 115. Bir yıl süreli zorunlu Rusça Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Rusça 

yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.         

Bk. 117. 14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti arasında aktedilerek 1 Eylül 1992 

tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüğe giren anlaşma uyarınca  kurulan  Galatasaray  Eğitim  ve  Öğretim  Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayılı 

Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüştürülmüştür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca 

üniversitenin bir yükseköğretim programına kaydolmaya hak kazanan öğrenciler,  bu üniversitenin aynı  programı için tercih hakkı kullanamazlar. 

Bk. 118. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir)  yıllık “Fransızca Dil  Hazırlık” sınıfı mevcuttur. Hazırlık sınıfının sonunda başarılı 

olan öğrenciler ile üniversite tarafından yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar. Başarısız 

öğrenciler “Fransızca Dil  Hazırlık” sınıfını tekrar ederler.  

Bk. 120. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 

2017-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara 

ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 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.       

Bk. 124. Öğretim dili Almancadır.         

Bk. 125. Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda  Almanca yeterlik sınavını başaranların doğrudan 

birinci sınıfa kayıtları yapılır. Almanca 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 Almanca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).   

Bk. 128. Öğretim dili Fransızcadır.         

Bk. 132. Haliç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 133. Işık Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      
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Bk. 135. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu 

yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık 

Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-d, e, f’de yer alan yasal koşulları sağlamaları 

gerekmektedir. Denizcilik Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, üniformalı bir fakültedir. Üniformaların temini öğrenciye aittir.    

Bk. 139. Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek 

herhangi bir sağlık sorunları olmadığına dair, sağlık kurulu raporunu; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden veya tam teşekküllü bir hastaneden 

almaları gerekir.      

Bk. 140. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle 

26 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öğrencilerde 1,66 m’den, kız 

öğrencilerde ise 1.60 m’den az olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 

noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülâkat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmak; 

Fakültece öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık 

Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemek gerekir. Sağlık raporu formları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından 

alınabilir veya www.ktu.edu.tr/duim bölüm web sayfasından indirebilir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum 

ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması, 

herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmaması,  şahsı hakkında soruşturma ya da  kamu davası ile ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv 

araştırmalarının olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Öğrenciler Hazırlık Sınıfından sonra üniforma giymek zorundadırlar. Üniformalarının 

temini öğrencilere aittir.  

Bk. 141. Bu programa yerleştirilen öğrenciler Hazırlık Sınıfındaki öğrenimlerini Trabzon’daki Merkez Kanuni Kampusunda 

sürdüreceklerdir.         

Bk. 144. Maltepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 145. Üniversitede; Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler 

Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim Esenboğa Merkez Külliyesinde; Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim Çubuk yapılacaktır. Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programların İngilizce Hazırlık sınıfı 

eğitimi Etlik Yerleşkesinde yapılacaktır. 

Bk. 149. Öğrenciler öğrenimlerini Hendek İlçesinde sürdüreceklerdir.   

Bk. 151. Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler, stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu 

programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine 

uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.    

Bk. 153. Girne Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 157. Öğretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, seçmeli derslerin çoğu ile bazı zorunlu derslerde 

öğretim dili İngilizcedir.         

Bk. 160. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı  olmak; boyu  erkek 

öğrencilerde 1,60 m’den, kız öğrencilerde 1,55 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından 

en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülâkat ve beden eğitimi  sınavında 

başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu ve Girne 

Üniversitesi ilgili akademik birimlerince öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu 

yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemek gerekir. Öğrenciler Hazırlık sınıfı da dahil 

eğitimleri boyunca Girne Üniversitesi ilgili akademik birimlerinin Öğrenci Üniforma Yönergesine uygun üniformayı giymek zorundadırlar.  

Bk. 161. Bu programa kayıt olan öğrenciler, öğretim sürelerinin birinci yılını Üniversitede, ileri sınıfların ders ve uygulamalarını ise 

Üniversiteye bağlı gemi ve otellerde eğitim görerek tamamlayacaklardır.    

Bk. 164. Biyosistem Müh.bölümünde eğitim öğretimin tamamı Erciyes Üniversitesi Merkez Kampusunda, diğer bölümlerde ise 1. ve 4. 

sınıf  eğitim öğretimi Erciyes Üniversitesi Merkez Kampusunda, kalan kısmı ise Develi ilçesinde sürdürülecektir.     

Bk. 166. Altınbaş (İstanbul Kemerburgaz) Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim 

ücreti, 2017-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; 

programlara ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.    

Bk. 168. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumu’nun aradığı bütün koşullara ek olarak; T.C vatandaşı olmak; dilinde 

kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının 

sağlam olduğunu ve Gemi Adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan Kamu ve Özel Sağlık kuruluşlarından alınmış Güverte 

ve Makine Zabitleri için “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporu almış ve yapılacak mülâkat ile beden eğitimi sınavında başarılı olmak 

gerekir. Adayın almış olduğu “GEMİADAMI OLUR” ibaresi taşıyan sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden eğitimi sınavından önce sınav 
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komisyonuna teslim etmesi gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi 

adamları Yönetmeliği’nin Gemi adamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50- d, e, f’de yer alan; yasal koşulları sağlamaları aranacaktır. Bu programa 

kayıt olan öğrenciler, mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Öğrenci üniformasını kendi temin edecektir.   

Bk. 169. İ.Ü. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği “İşletme Opsiyonu” ve “Güverte Opsiyonu” olmak üzere iki opsiyonda eğitim 

vermektedir. DGS ile “Gemi Yönetimi Mühendisliği (GÜVERTE)” opsiyonunda okumak isteyen öğrencilerin; ilgili okullarının Güverte ve/veya Deniz 

Ulaştırma İşletme (Güverte) Bölümlerinde okumuş /okuyor olmaları, İngilizce Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmaları, DGS ile kayıt yapılan 

yılın 1 Ocak 2017 itibarıyla 24 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir (Tercihte ve yerleştirmede yaş kontrolü yapılmayacaktır.).  Bu şartları 

sağlamayan öğrencilerin intibakları zorunlu olarak Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İŞLETME) opsiyonuna yapılır. DGS ile Bölümümüz “Deniz 

Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İŞLETME)” opsiyonunda okumak isteyen öğrenciler için belirtilen şartlar aranmaz.    

Bk. 171. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları başlamadan önce ve başvuru süresi boyunca, Üniversitenin web sitesinden yayımlanacaktır. Belirlenen yıllık öğretim ücreti iki eşit 

taksitte ödenmektedir. Yıllık öğretim ücretinin ilk taksiti kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ders kayıtlarından önce öğrenci 

tarafından ödenecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda 

üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.         

Bk. 191. Eğitim-öğretim internete dayalı uzaktan öğretim sistemiyle verilmektedir. Ücretlidir. Yıllık öğrenim ücreti 3300 TL’dir. Bu ücrete 

%8 KDV dahil değildir. Üniversiteden alınan diplomaların Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve aynı düzeyde eğitim veren yükseköğretim 

kurumlarının diplomalarına ve bunlara verilmiş haklara eşdeğerliliği kanunla sağlanmıştır. Detaylı bilgiye www.turtep.edu.tr internet adresinden 

ulaşılabilir.   

Bk. 195. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun belirlediği ön koşullara ek  olarak; TC vatandaşı olmak, kayıt 

yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” 

almış olmak gerekir.      

Bk. 197. Öğrenciler öğrenimlerini Çayeli ilçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk.  198.  Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; kesin kayıt yaptıracak öğrenciler 

normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporunu 

ibraz etmeleri gerekmektedir. Gemiadamları Yönetmeliği ve ilgili değişikliklerinde (23 Ağustos 2012, 28390 sayılı resmi gazete) belirtilen şartları; 

“Gemiadamı Olabilme Koşulları”nı yerine getirmeleri gerekmektedir. Eğitim üniformalıdır ve öğrenciler “Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği”ne 

uygun üniformayı giymek zorundadır. Üniformaların temini öğrenciye aittir. Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.  

Bk. 199. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 210. Aday öğrencilerin 2 Haziran 2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği  (SHY–1)" 

nin 16. ve 17.  Maddelerinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü (SHGM)  veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi 

olmak ve sağlık  sertifikasında, tek pilota sertifikalı  uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak. Uçak Pilotu Lisans 

Yönetmeliği (SHY–1)  çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm 

hususlardan öğrenci sorumludur.  Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, sağlık muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa elverişsiz 

olması durumunda ilgili bölüme kaydı  yapılmayacaktır.     

Bk. 211. Bu programda 8. yarıyıl derslerinin tamamı anlaşmalı özel ve resmi havacılık kuruluşlarının (Kocaeli ili dışında), yurtiçi veya yurt 

dışı tesislerinde yapılabilecektir.        

Bk. 215. İstanbul Arel Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 220. Öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimlerini Düzce’de, lisans eğitimlerini Akçakoca’da sürdüreceklerdir.  

Bk. 225. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 226. Bu programda dersler internete dayalı uzaktan öğretim sistemiyle yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin internete 

erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin sınavları Üniversite 

kampüsünde yapılacaktır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi üniversiteden edinilmelidir.       

Bk. 227. Ufuk Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.       

Bk. 228. Yaşar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      
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Bk. 229. İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 230. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli Almanca, Fransızca veya İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim 

süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.      

Bk. 237. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 243. Öğrenciler öğrenimlerini 1 yıllık süre ile Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sürdüreceklerdir.  

Bk.  246.   Öğretim dili İspanyolca’dır.         

Bk. 249. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) programında iki dille Mütercim-Tercümanlık diploması için Fransızca ya da Almanca bildiğini 

belgeleyen öğrencilere 3. ve 4. yıl iki dilli program uygulanır ve Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilli diploma verilir.    

Bk. 261. Bu programa kayıt olan öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık eğitim-öğretimleri Ege Üniversitesi kampüsü İzmir-Bornova’da 

gerçekleştirilecektir.         

Bk. 263. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Almanca’dır.      

Bk. 266. Öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimlerini Karabük Kampusü’nde sürdüreceklerdir.    

Bk. 270. Okan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları ve 

tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.       

Bk. 272. Öğretim dili Rusçadır.         

Bk. 276. Öğrenciler eğitimlerini Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampusunda sürdüreceklerdir.  

Bk. 290. Öğrenciler öğrenimlerini Piraziz ilçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk.  291. Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve araç 

gereç gideri alınır.         

Bk.  292.  Bu programa kayıt olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı eğitimlerini Aydın’da sürdüreceklerdir.   

Bk. 293. Kayıt olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.   

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.   

Bk. 299. Öğretim dili Arapça'dır.         

Bk.  700.  Öğretim dili en az %30 İspanyolca’dır.         

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

Bk. 709. İstanbul Medipol Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 716. KTO Karatay Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 717. İstanbul Gedik Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.    

  

Bk. 719. Toros Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 721. Nişantaşı Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     
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Bk. 724. Bu program SHY 147 yetki belgesine sahiptir. Bu programı tercih edecek öğrenciler toplam 2400 saatlik eğitimi SHY 147 yetki 

belgesine sahip bir kuruluştan almakla yükümlüdürler. Öğrencilerin daha önceden SHY 147 belgesine sahip olmayan bir kurumdan almış oldukları 

dersleri yeniden almaları gerekmektedir. Yüksekokulun 7. ve 8. yarıyıl dersleri protokol yapılan havacılık kurum ve kuruluşlarında Yüksekokulca 

belirlenecek şartlar ve kontenjanlar dahilinde yapılabilir. İkinci Öğretim (İÖ) programında bazı dersler kamu kurum ve kuruluşlarının tesislerinde 

yaptırılmaktadır. Buralarda yaptırılacak dersler bu kurumların mesai saatlerine göre yürütülecektir.  

Bk. 734. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 

2017-DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara 

ilişkin ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 735. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 736. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 739. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 746. Üniversitenin; hazırlık sınıfı eğitimi Orhanlı-Tuzla yerleşkesinde; Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Eğitim Bilimleri 

Fakültesinin eğitim öğretimi Cevizli-Kartal yerleşkesinde yapılacaktır.      

Bk.  756.  Yabancı dil hazırlık öğrenimi Mersin il merkezinde bulunan Çiftlikköy Yerleşkesinde sürdürülecektir. 

Bk. 767. Bu programda bazı dersler kamu kurum ve kuruluşlarının tesislerinde yaptırılmaktadır. Buralarda yaptırılacak dersler bu 

kurumların mesai saatlerine göre yürütülecektir.      

Bk. 775. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 776. Avrasya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 778. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-

DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk. 782. Öğrenciler eğitimlerini Ondokuzmayıs Ballıca kampusunda sürdüreceklerdir.    

Bk.  783.  Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS 

başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin 

ücretler, burslar, burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.     

Bk.  784. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu, KKTC Kurulu Gazimağusa ve Yenierenköy yerleşkelerinde, İTÜ 

Rektörlüğü’ne bağlı bir yapı içinde eğitim-öğretim vermektedir. Eğitim ücretli olup, İTÜ Rektörlüğü’nün belirlediği koşullarda, öğrenimlerinin bir 

kısmı İTÜ İstanbul kampüslerinde olabilir. 2017-2018 akademik yılı için öğrenim ücreti TC uyruklu 17.500 TL, KKTC uyruklular 15.000 TL’dir. (Bu 

ücretler KDV hariç olup, %5 (yüzdebeş) KDV uygulanacaktır. Öğrenim ücreti dışında burslu burssuz tüm öğrencilerden kayıt zamanı hazırlık sınıfı 

kitapları öğrenci genel gider ve faaliyetleri ve sağlık pulu giderleri için 1000 TL (KDV dahil) alınır. Detaylar için Üniversiteye başvurunuz. Konaklama 

ve Ulaşım hizmetleri öğrenim ücretinin dışındadır. Yıllık öğrenim ücreti kayıt zamanı peşin veya güz ve bahar dönemlerinde 2 eşit ödeme seklinde 

yapılabilir. Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretinde bir artış söz konusu olursa eski öğrenciler için bu artış bir önceki yıla göre TL bazında KKTC Devlet 

Planlama Örgütü tarafından ilan edilen yıllık Temmuz ayı TÜFE oranı ile sınırlı olacaktır. Yukarıdaki ücretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde 

yatırıldığı takdirde geçerli olup, gecikmeler için ceza ödenmesi söz konusudur. Yaz Öğretimi, burslu öğrenciler de dahil olmak üzere, ayrıca ücrete 

tabidir. İTÜ KKTC burs ve yardım uygulama esaslarına göre çeşitli burs olanakları vardır. Lisans programında ilk yılını (Hazırlık Okulu Hariç iki normal 

dönemi) tamamlamış ve kendi programlarındaki öğrenciler arasında Hazırlık sınıfında okuyanlar hariç genel not ortalaması sıralamasında ilk %5’e 

girenlerden; genel not ortalaması (CGPA) 3.50-3.75 arasında olanlara, not ortalamasını koruduğu sürece; güz dönemi (Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak) 

ve bahar dönemi (Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs) aylık 400 TL; genel not ortalaması (CGPA) 3,75 ve üzeri olanlara ise, not ortalamasını koruduğu 

sürece, güz dönemi (Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak) ve bahar dönemi (Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs) aylık 600 TL “Akademi Başarı Bursu” verilir. Burslu 

programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs karşılıksızdır ve öğrenci başarılı olduğu sürece bir yıllık hazırlık sınıfı ve dört yıllık lisans öğrenimi 

olmak üzere toplam en fazla 5 yıldır. Bütün burslu öğrencilerin Genel Not Ortalaması (CGPA) 2.00’nin altına düşer ise Genel Not Ortalaması 2.00’a 

ulaşana kadar bursluluk statüsünü kaybeder ve ücretli olarak öğrenimine devam ederler.      

Bk. 797. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi Burdur’da sürdürülecektir.      
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Bk. 811. Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 822. Öğrenciler öğrenimlerini Mengen'de sürdüreceklerdir.       

Bk. 823. Öğrenciler öğrenimlerini Çivril İlçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk. 829. Sanko Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.      

Bk. 833. Öğrenciler öğrenimlerini Hopa İlçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk. 836. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 7. ve 8. yarıyıl içerisinde uygulamalı dersleri almaları gerekmektedir.   

Bk. 839. Öğrenciler öğrenimlerini Çaycuma İlçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk. 843. Öğrenciler derslerini tamamlamaları şartıyla 8. dönemlerini İntörn Mühendislik Uygulaması kapsamında alanları ile ilgili kurum 

ve kuruluşlarda geçireceklerdir.       

Bk. 846. Öğrenciler öğrenimlerini Eleşkirt İlçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk. 848. 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.         

Bk.  854. Öğrenciler öğrenimlerini Pazar ilçesinde sürdüreceklerdir.      

Bk. 866.   Biruni Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti, 2017-DGS başvuruları 

ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasında ilan edilecektir. Tercihler tamamlanmadan önce; programlara ilişkin ücretler, burslar, 

burs devam koşulları, indirim, yurt vb. konularda üniversiteden ayrıntılı bilgi edinilmelidir.       

Bk.  876.  Bölüm ders planında yer alan bazı derslerin (kayak, su sporları vb.) kamplarına katılma zorunluluğu bulunmakta ve kamplara 

katılım öğrencilerin kendi imkanları ile karşılanmaktadır.     

Bk. 880. Öğrenciler eğitimlerini Bafra kampusunda sürdüreceklerdir.      

Bk. 882. Eğitim-öğretim Sapanca’da gerçekleştirilecektir.       

Bk. 887. Öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünde 

eğitim-öğretimlerine devam edeceklerdir.      

Bk. 904. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 23 

yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez), reşit olmayanlar için veli göstermek, erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda 1,56 m’den 

uzun olmak, Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu 

yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almak suretiyle sağlık durumunun denizciliğe elverişli 

olduğunu belgelemeleri gerekir.  Adayların sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonuna ibraz 

etmeleri, önkayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı Olabilme Koşulları 

ile ilgili yasal koşulları sağlamaları gerekir. Hazırlık sınıfı hariç öğrencilerin denizci öğrenci üniforması giymeleri zorunludur. Üniformanın temini 

öğrenciye aittir.      

Bk.  912.  Öğretim dili en az %30 Rusça’dır.         

Bk.  920.  Bu programı tercih edecek adaylar, tercihler tamamlanmadan önce ilgili yükseköğretim kurumu tarafından istenen sağlık raporu 

için üniversiteden ayrıntılı bilgi edinmelidir. Bu raporda istenen şartları taşımayan adayların kaydı yapılmayacaktır.        

Bk.  921.  Bu programa başvurabilmek için tam teşekküllü hastanelerden alınacak olan, mesleği yapmasına engel bir sağlık probleminin 

olmadığını gösteren (özellikle görme, işitme ve konuşma problemi vb.) ICAO-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın 1. Ekinin, 3. Sınıfına veya JAR 

FCL 1. Sınıfa göre almış “Sağlık Raporu” olması ve Havalimanı giriş kartı alınmasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv 

Kaydı bulunmamak gerekir. Bu programa başvurabilmek için T.C. vatandaşı olmak, 1 Ocak 1996 veya sonrası bir tarihte doğmuş olmak (Yaş 

düzeltmesi kabul edilmeyecektir.), başka bir eğitim kurumundan (askeri ya da sivil) disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmiş olmamak gerekir. 


