
KESİN KAYIT (BİZZAT BAŞVURU) BELGELERİ 
 

        Aşağıda belirtilen kesin kayıt belgeleri sadece ilgili bölüm/programlara yerleşen adaylar tarafından tamamlanacaktır. 
Kayıt esnasında sorun yaşanmaması için kayda gelmeden önce istenen kayıt evrakları tamamlayınız. Belgelerin eksik 
olması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir. 
 

 

1.Lise veya Dengi Okul Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Aslı) 
   1.1.Lise diplomasını kaybedenler için Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesi (Aslı) 

2.2019-YKS Sonucu İnternet Çıktısı 

3. Askerlikle İlişiksiz Belgesi (29 yaşını dolduranlar için) 

4.Öğrenci Katkı Payından Muaf olanlar Resmi Belge İbraz Edeceklerdir.(Şehit-Gazi Çocukları, vb.ile diğerleri) 

5.Sağlık Kurulu Raporu  

    Aşağıda yazılı programlara kayıt yaptıracaklardan herhangi bir sağlık sorunu olmadığına ilişkin rapor istenecektir, diğer 
programlara kayıt yaptıracaklardan sağlık raporu istenmeyecektir. 

5.1. Tıp Fakültesi  (Tam teşekküllü hastaneden )  
5.2. Diş Hekimliği Fakültesi  (Tam teşekküllü hastaneden )  
5.3. Sağlık Yüksekokulu  (Tam teşekküllü hastaneden ) 
5.4. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü   

 Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil 
edecek herhangi bir sağlık sorunları olmadığını, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemeleri gerekir. Ayrıca bu 
programa alınacak öğrencilerin dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmaması; renk körü ve şaşı olmaması, her iki 
kulağının arızasız olması gerekir. Adayların Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili tüm 
yasal koşulları sağlamaları,” Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ni yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği 
testinden önce önkayıtta ibraz etmeleri, önkayıttan sonra yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı 
olmaları gerekir. Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; kayıt 
yapıldığı yılın 1 Temmuz tarihi itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar 
için veli göstermek; boyu erkek öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde ise 1,60 m’den az olmamak; beden kütle 
endeksi testi sonucunu 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Öğrenciler hazırlık sınıfından sonra üniforma giymek 
zorundadırlar. (Üniformalarının temini öğrencilere aittir.) (YKS Kılavuz Bk. 294.) 

 
5.5. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı 

 Bu programa kayıt için Üniversitelerin Tıp Fakülteleri hastanelerinin Deniz ve Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Tıp 
Anabilim Dalından veya Sualtı Hekimi bulunan Hiberbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinden “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı 
olur” sağlık raporu alınması gerekmektedir. Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliğinde belirtilen yeterlilik belgesi 
alma şartlarını yerine getirmiş olmalıdır. Öğrenciler kendi kişisel dalış malzemelerini (maske, palet, şnorkel, 15 lt dalış 
tüpü, dalış elbisesi, yüzerlik ceketi-BC, derin su regülatör, üçlükonsol patik, ağırlık kemeri, 10 kg. ağırlık sualtı feneri, 
dalış çantası.) eğitim-öğretim dönem başında kendileri tamamlamakla yükümlüdür. Öğrenciler, her yıl Üniversite 
tarafından düzenlenecek eğitim gezilerindeki konaklama ve tekne-dalış masraflarını kendileri karşılayacaklardır. Her 
eğitim yılı için İşyeri Uygulama Eğitimi (mesleki staj) zorunluluğu vardır. (YKS Kılavuz Bk. 796.) 

 İlgili raporun alınabileceği kurumların listesine ulaşmak için tıklayınız. 
              (NOT : Öğrencilerimizin hastanelere başvurmadan önce Su altı hekimlerinin görevde olup olmadığı 
konusunda bilgi almaları ve ona göre hareket etmelerinde fayda vardır.) 
 

 

6.Engelliler İçin Sağlık Raporu 
    Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde 
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, 
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için. 

http://sualti.org/?page_id=11

