
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. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme 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. Rapor 
    Aşağıda yazılı programlara kayıt yaptıracaklardan belirtilen raporlar istenecektir, diğer programlara kayıt yaptıracaklardan 
rapor istenmeyecektir. 

 
5.1. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı 

 “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur” Sağlık Raporu 

 Su Altı Teknolojisi Programına kayıt olacak öğrencilerin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan 
Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinin Yeterlik Eğitim Standartları ile Sağlık Kuralları kısımlarında yer alan yasal 
koşulları sağlamaları gerekmektedir. (YKS Kılavuz Bk. 57.) 

 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.) 
 
5.2. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri Programı 

 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) ve UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ (ön lisans) 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 son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, 
görme kaybı/eksikliği vb). (YKS Kılavuz Bk. 10.) 
 

 
 

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

