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Tablo 3 ve 4 1 
Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu 
çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-
6'yı dikkatle incelemeleri gerekir. 

Tablo 3 ve 4 10 

Hukuk programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 
190 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.) 

Tablo 3 ve 4 16 

Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri 
programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat 
Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) programın 
yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 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) 

Tablo 3 ve 4 65 Bu programa yalnız erkek öğrenciler alınacaktır. 

Tablo 3 ve 4 78 Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır. 

Tablo 3 ve 4 90 

Programın "KKTC Uyruklu" kontenjanı, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin ihtiyaç alanları kapsamında KKTC uyruklu adaylar için 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumları 
bünyesinde ayrılan kontenjanlardır. KKTC Uyruklu kontenjanlarını, 
KKTC uyruklu olup ortaöğrenimini KKTC okullarında tamamlayanlardan 
KKTC tarafından KKTC kimlik numaraları ÖSYM'ye bildirilenler tercih 
edebileceklerdir. Programlara; YÖK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında varılan mutabakat kapsamında yerleştirme yapılacaktır. Bu 
programın burs ile ilgili koşulları ilgili üniversitenin yetkisindedir. 
Program koşullarında burs verileceğinin yazılı olması bursla ilgili adaya 
bir hak kazandırmaz. 

Tablo 3 ve 4 233 

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 nedeniyle 30 
Eylül 2018 tarihi itibarıyla17 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 
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gerekmektedir. 

Tablo 3 ve 4 862 

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün 
koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; boyu erkek öğrencilerde 1,65 
m'den, kız öğrencilerde 1,56 m'den kısa olmamak; boy uzunluğunun 
santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla 
veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak öğrenci 
adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" ibaresi bulunan 
sağlık raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak 
gerekir. 

Tablo 3 ve 4 2 
2018-2019 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri 
öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer 
almaktadır. 

Tablo 3 ve 4 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. 

Tablo 3 ve 4 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. 

Tablo 3 ve 4 28 Öğretim dili İngilizce'dir. 

Tablo 3 ve 4 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 ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav 
Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce 
yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu 
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sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve 
sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir. 

Tablo 3 ve 4 46 
İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık 
Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda 
gösterilen yıllara dâhil değildir. 

Tablo 3 ve 4 86 Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir. 

Tablo 3 ve 4 87 

Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü 
resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği 
yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen 
heyet raporu alınması gerekir. 

Tablo 3 ve 4 121 

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. 

Tablo 3 ve 4 218 

Öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun belirlediği mesleki uygulamalarda 
giyilmesi zorunlu üniformalar ile Beden Eğitimi, Yakın Savunma 
Teknikleri vb. derslerde giyilmesi zorunlu spor kıyafetlerini kendileri 
temin edeceklerdir. 

Tablo 3 ve 4 295 

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. 

Tablo 3 ve 4 299 Öğretim dili Arapça'dır. 

Tablo 3 ve 4 725 

Bu programa başvurabilmek için kapalı mekan, kan, karanlık ve yükseklik 
gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, 
kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu 
arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına 
ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik 
yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam 
teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu 
Raporu ile belgelendirmek gerekmektedir. 

Tablo 3 ve 4 744 Tam teşekküllü bir hastaneden "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli 
sağlık raporu ile adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi istenir. 

	


