
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 
HAVACILIK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
HAVACILIK YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI 

 
Bu doküman, Havacılık Yönetimi Lisans Programına yerleşen öğrencilere, programın kayıt belgeleri arasında yer 

alan Sağlık Sertifikası ve Adli Sicil Belgeleri hakkında bilgi vermektedir. 
 
Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak 
öğrencilerin kayıt belgelerinin yanı sıra aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir. Belgeleri 3 – 7 Eylül 2018 
üniversite kayıt tarihleri içinde temin edemeyen adayların Üniversite kayıtları yapılmayacaktır. 
 
1- Adli Sicil Belgesi 

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı 
bulunmadığına dair belge aslı ile bir kopyası.  
 
Belge, https://www.turkiye.gov.tr adresinde e-devlet sistemi üzerinden de temin edilebilir. E-Devlet 
sistemi üzerinden alınan belgelerde, doğrulama kodu mutlaka bulunmalıdır. 

 
2- Sağlık Raporu 

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. 
(İşitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.)  
 
Belge, tam teşekküllü heyet raporu vermeye yetkili herhangi bir devlet / üniversite hastanesinden veya 
özel hastaneden temin edilebilir. 

  
Tam teşekküllü hastaneden alınan heyet raporu sonucunda mesleği icra etmeye engel oluşturacak sağlık 
sorunu bulunan adaylar, ÖSYM’ye 10 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren 15 gün içinde ilgili raporlar 
ile birlikte yazılı beyanda bulunarak yeniden yerleştirme hakkından yararlanmak üzere başvuruda 
bulunabilirler. Başvurular ÖSYM Başkanlığı tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilerek, alt 
tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (Tam Burslu programlar hariç) kontenjan harici 
yerleştirilirler. Bu yerleştirmede; 

 
a) Adayın yerleştiği programdan sonraki tercihleri (alt tercihleri) incelenerek, 2018-YKS yerleştirme 

sonuçlarına göre alt tercihlerinden en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk program tercihine 
(Burslu programlar hariç) yerleştirme işlemi yapılır.  

 
b) İlgili yılın yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihine yerleşmek için gereken en küçük puan şartını 

sağlayamayan veya alt tercihi bulunmayan adaylar, ek yerleştirmeden yararlandırılır. Ek yerleştirme 
işlemleri tamamlanmış ise adayların ek yerleştirme kılavuzundan yeniden tercih yapması sağlanır. Ek 
yerleştirme kılavuzundan tercih yapan adaylar, en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk program 
tercihine (Burslu programlar hariç) yerleştirilir. 
 

c) Ek yerleştirmede de yerleşemeyen veya ek yerleştirmede herhangi bir tercih yapmayan adayların bir 
sonraki yıl, önceki yılda yerleşmemiş bir aday gibi işlem görmesi sağlanır. Ek puanla bir yükseköğretim 
programına yerleştirilen aday kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadır, 
belgelendiremeyen aday yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybeder. 

 
 
 

https://www.turkiye.gov.tr/

