2021-YKS ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLARI ÖZEL KOŞULLAR TABLOSU
PROGRAM ADI
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma ve Kontrol
Makine
Mekatronik
Uçak Teknolojisi
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu
Atçılık ve Antrenörlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım
Optisyenlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu)
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
İnşaat Teknolojisi
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZEL KOŞULLAR (Özel koşul ile ilgili açıklama için numaranın üzerine tıklayınız)

27
1,2
22
3
3,20
4

4

3,33
6,7,8
6,7,8
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İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen- Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Karşılaştırmalı Edebiyat
Kimya
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat

6,7,8,9,10
6,7,8
6,7,8
7,8
6,7,8
6,7
12
12
9,13
12

28

29
29
29
29
9,14,15
9,14,15,29
6,9,16,17
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İlahiyat (İÖ)
İlahiyat (M.T.O.K)
İlahiyat (M.T.O.K)(İÖ)
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mimarlık
Uçak Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği (İÖ)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Tarımsal Biyoteknoloji

6,9,16,17,29
6,9,16,17,30
6,9,16,17,29,30
9,14,15,18
9,14,18,19
18
18,20
18
18
12,18,21
9,14,15,18
18
9,14,15,31
9,14,18,19
23

25
22 ,32
29
12
12
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Tarla Bitkileri
Gıda Mühendisliği
Zootekni

12
18
12

Bk .1 Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti giymek zorundadır, okulumuzda öğrenci kıyafetleri ahır içi (tulum, sweet shirt,
çizme,bone, maske ve eldiven) ve ahır dışı (tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi ve koruyucu yelek) uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Renk ve
model standart tek tiptir, temini öğrenciye aittir ve mecburidir. Eğitim haftanın 7 günü verilmektedir. Okul içi sahada sigara içilmesi ve cep telefonu
kullanılması yasaktır. Öğrenciler öğrenimlerinin teorik kısmını Mahmudiye ilçesindeki meslek yüksekokulu binasında uygulamalarının ise %70'ini meslek
yüksekokulu bünyesindeki At Bakım ve Uygulama Tesislerinde sürdürmekte olup ayrıca ilçedeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Üniversitenin
anlaşma yaptığı kuruma ait atçılık tesislerinde de sürdüreceklerdir. Bu programa en yüksek puanla yerleşen ilk beş öğrenciye birinci öğretim yılı sonuna
kadar, ikinci öğretim yılında ise birinci öğretim yılının sonuna göre en yüksek genel not ortalamasına sahip ilk beş öğrenciye, yıllık öğrenimleri süresince
asgari brüt ücrettin yüzde otuzundan (%30) az olmamak koşuluyla Üniversitenin anlaşma yaptığı kurum tarafından belirlenen miktarda eğitime destek
ödenecektir.
Bk.2 Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı
olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi
yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir.
Bk. 3 Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir
Bk. 4 Eğitim Çifteler ilçesinde sürdürülecektir
Bk. 5 Diş Hekimliği programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 80 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan
adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 6 Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı
dikkatle incelemeleri gerekir.
Bk. 7 Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci
sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası
dikkate alınır.) Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili
tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 8 Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan "MEB" sütunda belirtilen kadarına Milli Eğitim Bakanlığınca burslu
statüde destek sağlanacaktır. Bu konudaki Milli Eğitim Bakanlığının duyurusu bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli
değildir.)

2021-YKS ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLARI ÖZEL KOŞULLAR TABLOSU
Bk. 9 Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan
öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında
öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa
kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Bk. 10 Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan
birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için 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 ilgili dilde 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.
Bk.11 7 dönem okullarda teorik ve uygulamalı dersler ile 1 dönem işletmelerde Uygulamalı Eğitim Modeli uygulanacaktır
Bk. 12 Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu
kılavuzun sonunda yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.)
Bk. 13 Öğrencinin program için sınava girdiği yabancı dil dışında, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden kendisinin seçeceği birinden bir yıl süreli
zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Bir yıllık hazırlık programında başarısız olan öğrenciler hazırlık programını tekrar ederler. Hazırlık
programında ikinci kez başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu programda; adayın sınava girdiği yabancı dil ile bu dil dışında kendisinin
seçtiği yabancı dilde en az %30 iki yabancı dilde eğitim verilmektedir.
Bk. 14 Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan
birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için 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 ilgili dilde 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.
Bk. 15 Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir
Bk. 16 Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan
birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için 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 ilgili dilde 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.
Bk. 17 Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça'dır
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Bk. 18 Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin
GıdaMühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili
programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul
birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 19 Öğretim dili İngilizce'dir.
Bk.20 Programın "KKTC Uyruklu" kontenjanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ihtiyaç alanları kapsamında KKTC uyruklu adaylar için Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumları bünyesinde ayrılan kontenjanlardır. KKTC Uyruklu kontenjanlarından; KKTC Liselerinden mezun,
KKTC'de ikamet eden, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil) olanlar ile ilk, orta ve lise eğitimlerini KKTC'de görmüş KKTC'de ikamet eden ve uyruğu sadece
T.C. olanlar yararlanacaklardır. Söz konusu aday listeleri, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği'nin uygun görüşüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesi
halinde işleme alınacaktır. Programlara; YÖK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında varılan mutabakat kapsamında yerleştirme yapılacaktır. Bu
programın burs ile ilgili koşulları ilgili üniversitenin yetkisindedir. Program koşullarında burs verileceğinin yazılı olması bursla ilgili adaya bir hak
kazandırmaz.
Bk. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar tarafından 2021-2022 eğitim ve öğretim
yılından başlamak üzere aşağıda yer alan şartların tümünü karşılayan öğrencilere eğitim bursu verilir: a) YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Maden
Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve/veya Cevher Hazırlama Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmiş olmak
gerekmektedir. b) YKS yerleştirme puanlarına göre ilk 100 bin içinde yer almak gerekmektedir. c) Önceden, yurtiçinde veya yurt dışında, herhangi bir
lisans derecesine sahip olunmaması gerekmektedir. d) Sınavın yapıldığı yıl, burs kapsamındaki bölümlerden birine ÖSYM tarafından yapılan ilk
yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırılmış olması gerekmektedir. e) Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not
ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. f) Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği
programlarına yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar. g) İMİB tarafından belirtilen tutarlar her
eğitim ve öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir. Öğrencilere verilmesi planlanan burs tutarlarını İMİB öğrencilere doğrudan verebileceği gibi;
vakıf ve/veya dernek gibi başka kurumlar aracılığı ile de verebilme hakkını kendinde saklı tutar. h) Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında
asgari ücret doğrultusunda güncellenecek olup, en yüksek burs tutarı asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının daha aşağısında kalmamak üzere
TİM Maden Sektör Kurulunun (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği) kararları
doğrultusunda değiştirilebilecektir. i) Bursa hak kazanma kriterleri ve tutarları aşağıdaki gibidir; 1. İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan
üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan; • İlk 30 binde yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2021-2022
Eğitim ve Öğretim yılı için 2.557 TL); • İlk 30.001-50.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/2'si kadar
(2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için 1.278 TL); • İlk 50.001-65.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/3'ü
kadar (2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için 852 TL); 2. İlk 100 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili
bölümlerine yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.557 TL) ödeme yapılır. j)
Öğrencinin mezuniyeti sonrasında ilgili sektörde en az 5 yıl çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir. (Bursa hak kazanan ve 3. ve 4. Sınıfta okuyan
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öğrencilerin, (l) maddesinde sayılan durumlardan en az birinin gerçekleşmesi sonucunda bursunun kesilmesi çalışma taahhüdünden muafiyet
sağlamayacak olup, mezuniyet sonrası burs alınan süre kadar çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir.) k) İMİB ya da belirlenecek Birlik, Dernek,
Vakıf, Sendika gibi kurumlar Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarını YKS
kılavuzunda yer alan eğitim süreleri içinde başarıyla tamamlayan ve eğitim süresi boyunca eğitim bursu alan öğrencilere madencilik sektöründe faaliyet
gösteren firmalarda iş verilmesine yardımcı olur. l) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu
kesilir: • Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan, • Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 veya daha fazla dersi olan, •
İki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olan, • Yarı yıl ortalaması 4 üzerinden 2.5'in (100 üzerinden 65’in) altında kalan öğrencilerin
bursu kesilir. m) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere öğrencilere verilen eğitim bursu
TİM Maden Sektör Kurulu’nun(İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği) takdiri ile iptal edilir
ve iadesi talep edilir. • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi, • Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya
Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü bitirmeden ara sınıflarda başka bölümlere geçiş yapması, • İMİB ve diğer protokol tarafları hakkında, bunların
çalışanları, sorumluları ve yetkilileri ile ilgili yanlış her türlü mecrada yazılı ve sözlü beyanlarda bulunulması ya da itibarını zedeleyici beyanlarda
bulunulması, • Bursiyerin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü yarıda
bırakması, öğrencilik haklarını kaybetmesi, okulu dondurması, disiplin cezası olması ve herhangi bir dersten devamsızlık nedeni ile kalması hallerinde
öğrencilerin bursu iptal edilir ve iadesi talep edilir. n) Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.

Bk. 22 Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
Bk. 23 Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.
Bk. 24 Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği
yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerek
Bk. 25 Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih
yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 26 Mimarlık programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih
yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk. 27 SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
bulunmamak. 2) 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). 3) 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). 4) Sağlık
durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair
rapor almaları gerekmektedir.). 5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak. HAVACILIK
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YÖNETİMİ (lisans), 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). HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans) / HAVACILIK
ELEKTRONİĞİ (lisans) /UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (lisans) / UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans) / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM (lisans) / UÇAK
GÖVDE VE MOTOR BAKIMI (lisans) / UÇAK BAKIM VE ONARIM (lisans) ile UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi 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 (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). HAVA TRAFİK KONTROLÜ mesleğini icra
edebilmek için aranan nitelikler:1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 3 hükümlerine uygun
sağlık raporu almak. 2) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. PİLOTAJ
(lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf
1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. (Yetkili sağlık kuruluşlarına
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf adresinden ulaşılabilir.)
Bk.28 Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 125 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih
yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
Bk.29 2021-2022 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır.
Bk.30 Bu programa, İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesinde öğrenim görenler (okul tür kodu 51023 olup alan kodu 6060 olan adaylar) ile İmam Hatip Lisesi
mezunu olup Hafızlık Belgesi’ne sahip olan/olacak adaylar (İmam Hatip Lisesi mezunu olup Hafızlık Belgesi’ne sahip olan/olacak adayların listesi Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve ÖSYM'ye iletilecek olup iletilen listede adı olmayan adaylar öncelikli olarak
yerleştirilmeyecektir.) öncelikli olarak yerleştirilecektir. (M.T.O.K.) kontenjanlarının boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer
alan/dallarından mezun olan/olacak adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.
Bk. 31 Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih
yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).
Bk. 31 Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme
puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih
yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).
Bk.32 Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve araç gereç gideri alınır.

2021-YKS ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLARI ÖZEL KOŞULLAR TABLOSU
Bk. 33 Diş Hekimliği programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 80 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında
yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan
adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

