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KOŞULLAR LİSTESİ 

KOD AÇIKLAMA 

4 

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı 

dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 

değildir. 

9 

Anadolu Ü:Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında sınav, materyal ve eğitim-öğretim hizmetleri 

karşılığında öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller Üniversitenin web sitesinden 

öğrenilebilir. Bu programda dersler internet destekli olarak açıköğretim sistemi ile yürütülecektir. Hükümlü ve 

tutuklular hariç programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına 

sahip olmaları gerekmektedir. Atatürk Ü.: Bu programda dersler internete dayalı olarak açıköğretim sistemi ile 

yürütülecektir. Kayıtlar internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin 

internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programa kayıt 

yaptıran öğrencilerden Öğrenci Katkı Payı ücretine ilave olarak öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak 

alınacak bedeller Üniversitenin web sitesinden öğrenilebilir. Bu programda sınavlar merkezi sınav uygulaması 

kapsamında Fakültenin belirleyeceği il merkezlerinde yapılır. İstanbul Ü.: Bu programa alınan öğrencilerden her 

öğretim yılında sınav, kitap, basılı malzeme ve eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında öğretim gideri alınır. 

Öğretim gideri olarak alınacak bedeller Üniversitenin web sitesinden öğrenilebilir. 

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. 

17 

Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde 

başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan 

ilişiği kesilen öğrenciler, kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt 

yaptırabilirler.  

21 

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını 

başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen 

yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 

yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak 

İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

28 Öğretim dili İngilizcedir. 

30 

Üniversitenin imkanları çerçevesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil 

(Almanca/Arapça/Fransızca/İngilizce) hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi 

sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

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://atlantis.udhb.gov.tr/gaegitimnet/Public/KurumBilgi.aspx Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sisteminden 

ulaşılabilecektir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde 

yarar görülmektedir. 

46 
İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı 

süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. 

83 

Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen 

yıllara dahil değildir. Almanca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, 

"Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

85 

Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen 

yıllara dahil değildir. Fransızca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, 

"Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

86 Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir. 

105 Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2016 tarihi 
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itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek 

adaylarda 1,65 m'den, kız adaylarda 1,56 m'den uzun olmak; Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 

aralığında olması gerekir. Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen, kayıt yaptıracak öğrenci 

adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık 

Yoklama Belgesi" alması gerekir. Adayların sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden 

önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri, önkayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı 

olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği'nin Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili yasal koşulları sağlamaları 

gerekir. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi 

Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinde Beden Eğitimi zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrenci Kıyafet Yönergesine uygun üniformayı giymek zorunda 

olup, eğitim ast-üst ilişkileri şeklinde gerçekleştirilir. Üniformanın temini öğrenciye aittir. 

111 

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen 

yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler 

isteğe bağlı Almanca hazırlık programında okuyabilirler. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri 

uygulanır. 

112 
Bu programın İngilizce Hazırlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampusunda (Bursa) Yabancı 

Diller Yüksekokulunda verilecektir. 

117 

14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti arasında aktedilerek 1 

Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüğe giren anlaşma uyarınca kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim 

Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayılı Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüştürülmüştür. Galatasaray 

Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca üniversitenin bir yükseköğretim 

programına kaydolmaya hak kazanan öğrenciler, bu üniversitenin aynı programı için tercih hakkı kullanamazlar. 

118 

Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir) yıllık "Fransızca Dil Hazırlık" sınıfı mevcuttur. Hazırlık 

sınıfının sonunda başarılı olan öğrenciler ile üniversite tarafından yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı 

olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar. Başarısız öğrenciler "Fransızca Dil Hazırlık" sınıfını 

tekrar ederler. 

124 Öğretim dili Almancadır. 

125 

Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Almanca yeterlik sınavını 

başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Almanca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen 

yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 

yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak 

Almanca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

128 Öğretim dili Fransızcadır. 

135 

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal 

sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı 

Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta 

ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemiadamları 

Yönetmeliği’nin Gemiadamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-d, e, f’de yer alan yasal koşulları sağlamaları 

gerekmektedir. Denizcilik Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, üniformalı bir fakültedir. Üniformaların temini 

öğrenciye aittir.  

140 

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Temmuz 2016 

tarihi itibariyle 21 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; 

boyu erkek öğrencilerde 1,66 m'den, kız öğrencilerde ise 1.60 m'den az olmamak; boy uzunluğunun santimetre 

olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde 

kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülâkat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmak; 

Fakültece öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık 

raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" ile 

belgelemek gerekir. Sağlık raporu formları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınabilir veya 

www.ktu.edu.tr/duim bölüm web sayfasından indirebilir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak 

soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, 

bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması, herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmaması, şahsı 

hakkında soruşturma ya da kamu davası ile ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv araştırmalarının 

olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Öğrenciler Hazırlık Sınıfından sonra üniforma giymek zorundadırlar. 

Üniformalarının temini öğrencilere aittir. 

141 
Bu programa yerleştirilen öğrenciler Hazırlık Sınıfındaki öğrenimlerini Trabzon'daki Merkez Kanuni 

Kampusunda sürdüreceklerdir. 

145 Üniversitede; Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, 
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Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim Esenboğa Merkez 

Külliyesinde; Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim Çubuk 

Yerleşkesinde; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim Bilkent Yerleşkesinde yapılacaktır. 

Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programların İngilizce Hazırlık sınıfı eğitimi Etlik Yerleşkesinde 

yapılacaktır. 

169 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) ve Deniz Ulaştırma 

İşletme Mühendisliği (İşletme) olmak üzere iki opsiyonda eğitim verilir. 1. sınıf bitirildikten sonra, 2. sınıfta 

öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) ve Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) 

opsiyonlarından birini seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçecek öğrencilere 1(bir) yıl 

süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara 

dahil değildir. Birinci sınıfın sonunda Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna başvurabilmek için 1 

Ocak 2016 itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); boy, erkek öğrencilerde 1.65 

m., kız öğrencilerde 1.60 m.’den az olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki 

rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk 

bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmak; İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) 

Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünce öngörülen diğer sağlık koşullarına 

uygunluğunu, Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçecek öğrencilerin normal sağlık raporu 

yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile gemiadamı 

olurluğunu belgelemek gerekir. Bu opsiyona geçenlerden yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile 

yaşadığı siyasi, yıkıcı irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya 

karışmamış olması, herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamış veya başvuru tarihinde hakkında soruşturma 

kamu davası ile taksirli suçlar hariç bahsi bir ceza davası açılmamış olması koşulu aranacaktır. İ.Ü. Mühendislik 

Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü kız ve erkek karma eğitim-öğretim yapan bir eğitim 

kurumdur. Birinci sınıf sonunda İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile geçen, Gemi Yönetimi Mühendisliği 

(Güverte) opsiyonuna başvuru koşullarını sağlayan, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stajyer 

Gemiadamı Cüzdanı alarak ticaret gemilerinde en az 30 gün deniz stajını tamamlayan öğrenciler ve sonrasında 

bölüm staj komisyonu tarafından yapılan mülakat sınavını başaran öğrenciler Gemi Yönetimi Mühendisliği 

(Güverte) opsiyonunu seçmeye hak kazanırlar. Aksi taktirde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) 

opsiyonunu zorunlu olarak seçerler. Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunda eğitim üniformalı 

değildir.  

243 Öğrenciler öğrenimlerini 1 yıllık süre ile Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sürdüreceklerdir. 

292 Bu programa kayıt olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı eğitimlerini Aydın'da sürdüreceklerdir. 

293 
Kayıt olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesinde 

gerçekleştirilecektir. 

294 

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 “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile belgelemeleri 

gerekir. Ayrıca programa alınacak öğrencilerin dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmaması; renk körü ve şaşı 

olmaması, her iki kulağının arızasız olması gerekir. Adayların Gemiadamları Yönetmeliğinin 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 sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması 

gerekir. Öğrenciler, Hazırlık Sınıfından sonra üniforma giymek zorundadırlar. Üniformalarının temini öğrencilere 

aittir. 

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. 

712 
Bu programa yerleştirmede SAY/SÖZ/EA puanlarından en yüksek olan kullanılacaktır. Bu program için 

kontenjan belirlenmemiştir. 

794 

Bu programa yerleştirmede SAY/SÖZ/EA puanlarından en yüksek olan kullanılacaktır. Bu program için 

kontenjan belirlenmemiştir. Bu programda dersler internete dayalı olarak Açıköğretim yöntemi ile yürütülecektir. 

Ayrıca kayıtlarda internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin internete 

erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programa kayıt yaptıran 

öğrencilerden e-kitap vb. materyal hizmetleri karşılığında her öğretim döneminde Öğrenci Katkı Payı ücretine 

ilave olarak ücret alınır. Her eğitim-öğretim yılında öğrencilerin ödeyecekleri dönemlik materyal hizmeti ücreti 

325,00-TL olarak belirlenmiştir. Programın Güz ve Bahar Dönem Sonu Sınavları İstanbul Üniversitesi’nin 

kampüslerinde ve belirleyeceği sınav merkezlerinde yapılacaktır. 
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813 

Bülent Ecevit Üniversitesi programlarına kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimlerini, kayıt sırasında 

müracaat etmeleri ve belirlenecek bedeli ödemek şartıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde 

tamamlayabileceklerdir. 

820 

Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler eğer isterlerse Western Michigan Üniversitesi ile yapılan anlaşma gereği 3. 

ve 4. sınıfları bu üniversitede tamamlayabilecekler ve başarılı olmaları durumunda da hem Anadolu 

Üniversitesinden hem de Western Michigan Üniversitesinden diploma alma imkânına sahip olabileceklerdir. 

Western Michigan Üniversitesinde 3. ve 4. sınıfı tamamlamak isteyen öğrencilerin bu üniversiteye gidebilmek 

için gerekli İngilizce dil düzeyini sağlamaları gerekir (İngilizce düzeyi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Üniversiteden 

edininiz.). Western Michigan Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. Western Michigan Üniversitesinin öğrenim 

ücreti ve diğer bilgilere Anadolu Üniversitesinin https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/ogrenci-icin-

bilgi/ogrenci-duyurulari internet adresinden ulaşılabilir. 

833 Öğrenciler öğrenimlerini Hopa İlçesinde sürdüreceklerdir. 

843 
Öğrenciler derslerini tamamlamaları şartıyla 8. dönemlerini İntörn Mühendislik Uygulaması kapsamında alanları 

ile ilgili kurum ve kuruluşlarda geçireceklerdir. 

853 
Başarılı öğrenciler Almanya'da yaz okuluna gönderilecektir. Finansman DAAD ve BMBF tarafından 

sağlanacaktır. 

887 
Öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme 

Mühendisliği bölümünde eğitim-öğretimlerine devam edeceklerdir. 

904 

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2016 tarihi 

itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez), reşit olmayanlar için veli göstermek, erkek 

adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda 1,56 m’den uzun olmak, Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 

aralığında olması gerekir. Kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller 

Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almak suretiyle sağlık durumunun 

denizciliğe elverişli olduğunu belgelemeleri gerekir. Adayların sağlık raporunu yapılacak olan mülakat ve beden 

yeterliliği testinden önce sınav komisyonuna ibraz etmeleri, önkayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği 

testinde başarılı olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili yasal koşulları 

sağlamaları gerekir. Hazırlık sınıfı hariç öğrencilerin denizci öğrenci üniforması giymeleri zorunludur. 

Üniformanın temini öğrenciye aittir. 

 


