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Başvuru Şartları; 
 

1- İlgili yılın ÖSYS sonucunda yurdumuzda ve KKTC’deki herhangi bir yükseköğretim programına kayıt 
olan hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.  
  

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma 
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. 

 
3- Öğrencinin geçmek istediği programa; öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt 

yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse taban puanı oluşmadığından yatay geçiş yapılmamaktadır. 
 

4- Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları 
durumunda başvuru yapabilmekte, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarımıza 
başvuru yapamamaktadır. 

 
5- Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile, geçmek istedikleri programların 

merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş 
yapabilmektedir.  (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa) 

 
6- Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. * 

 

*İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş 

yapamaz. Ancak, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim 

kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir. 

7- DGS puanı ile sadece, ilgili yılın DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devamı 

niteliğindeki lisans programlarına başvuru yapılabilir. 

 

8- İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamamaktadır. 

 

9- Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt 

olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları 

gerekmektedir. 

 

10- Program değiştirerek ilk kez Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi Programına 

yatay geçiş yapacak adayların; 

a) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv 

Kaydı bulunmadığına dair belge,  

 

Başvuru Tarihi 26/07/2021 – 17/08/2021 

Başvuruların Değerlendirilmesi 18/08/2021 – 19/08/2021 

Sonuçların İlanı 20/08/2021 

Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi 24/08/2021 – 25/08/2021 

Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi 27/08/2021 



b) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu 

bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme 

kaybı/eksikliği vs) almaları gerekmektedir. 

 
(2020 Kılavuz Bilgisi Bk. 49) 
 
 

11- Program değiştirerek ilk kez Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına yatay geçiş yapacak 

adayların; 

 

✓ Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı. 

✓ 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). 

✓ 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). 

✓ Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık 

kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.*). 

• *Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumları için TIKLAYINIZ. 
• *Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumları iletişim 

bilgileri TIKLAYINIZ. 

✓ Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. 
bulunmaması gerekmektedir. 

 

(2020 Kılavuz Bilgisi Bk. 49) 
 

 
12- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi Programı’ 

nda kayıtlı olup yine aynı programa yatay geçiş yapacak öğrencilerin kayıt sırasında Üniversitelerine 
teslim ettikleri Sağlık Raporu ile Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair 
belgenin aslı gibidir onaylı örneğini başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 
  

13-  Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuran adayların, muafiyet şartlarını sağlamaları 
gerekir.  

 
İstanbul Medipol Üniversitesi Hazırlık Yönergesi için tıklayınız. 

 
14- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.  

 

***Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 
Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca 
yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek 
işlemlere ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız. 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tkilavuz13082020.pdf#page=446
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/Liste1.pdf
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tkilavuz13082020.pdf#page=446
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59682
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri

