
T.C. 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI 

2020 – 2021 ÖĞRETİM YILI 

OKUL KAYIT KILAVUZU 

 

OKUL KAYIT TARİHİ 31 Ağustos – 6 Eylül 2020 

 / 09.00 – 17.00 saatleri arası 

KAYIT YERİ Pazar Meslek Yüksekokulu 

KAYIT ADRESİ Sinanpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye Pasajı 

Kat:3 60800 Pazar/TOKAT 

 

1- KAYIT ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 Programı kazanan aday öğrencinin okul kayıt başvurularında posta ya da elektronik 

kayıt kabul edilmeyecektir. Adayların başvuruları bizzat elden yapmaları 

gerekmektedir.  

 Belirtilen tarih ve saatler dışında kaydını yaptırmayan öğrenci herhangi bir hak iddia 

edemeyecektir. 

 Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecektir. 

Kazanan Adaylarda Bölüm Yeterliliği İçin Aranan Şartlar: 

 Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak  

 Kadın adaylar 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).  

 Erkek adaylar için 170 cm - 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). 

 Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, 

yara izi vb. bulunmamak 

 Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak  



 

2- KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı 

örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi 

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya 

mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu 

gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında 

okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) 

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf 

d) Adli sicil kaydı belgesi 

e) Sağlık durumu uçuşa elverişli olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşunda alınan rapor  

Aday öğrencilerin ilgili sağlık raporunu okul kayıt tarihleri (31 Ağustos – 6 Eylül) 

dışında en geç 25 Eylül 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ibraz etmeleri 

gerekmektedir.(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık 

kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları 

gerekmektedir.  Yetkili sağlık kuruluşları için tıklayınız.) 

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

