
 Birim Adı:  Program Adı:

Biyoloji

Kimya
45 İş Günü Zorunlu Staj vardır. (Ücret ödemesi 

yapılmamaktadır.)

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik

Kumluca Sağlık Bilimleri

Fakültesi
Hemşirelik

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim öğretim 

yılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve 

araç gereç gideri alınır.

Rekreasyon Yönetimi

Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim öğretim 

yılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve 

araç gereç gideri alınır.

Elmalı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Aşçılık

İkram Hizmetleri

Pastacılık ve Ekmekçilik

 İstenilen Koşullar

2022 YKS Kılavuzlarında Yer Almayan Koşul ve Açıklamalar

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Beyaz Laboratuvar Önlüğü giymek zorundadır.

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A Maddesinin 1 inci Fıkrasında belirtilen;

a) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 

metre, kadınlarda en az

1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 

kilogramdan fazla fark olmaması,

b) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

c) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye 

teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, gerekir."  Koşullarını taşıdığını gösteren, Tam 

Teşekküllü Resmi Bir Hastaneden sağlık kurulu raporu almak zorunlu olup, Sağlık Kurulu Raporunda 

boy ve kilonun

belirtilmesi gerekmektedir.

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek 

zorundadırlar.

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim 

öğretim yılında, ders uygulamalarında kullanılmak 

üzere sarf malzeme ve araç gereç gideri alınır.

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı 

derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek 

zorundadırlar.

Turizm Fakültesi

Fen Fakültesi

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek 

zorundadırlar.

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek 

zorundadırlar.

Beyaz Laboratuvar Önlüğü, Koruyucu Gözlük, Eldiven giymek zorundadır.

Manavgat Turizm Fakültesi

Bu programa kayıt olan öğrencilerden her eğitim öğretim 

yılında, ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme ve 

araç gereç gideri alınır.                                Birinci derece Şehit 

ve Gazi yakınlarından bu gider alınmaz.

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek 

zorundadırlar.



Aşçılık

Bu programa kayıt olan öğrenciler, her eğitim-öğretim yılında, 

ders uygulamalarında kullanılacak araç-gereç ve sarf 

malzemeleri öğrenciler tarafından temin edilir.

Organik Tarım

Gıda Teknolojisi

Diyaliz

Fizyoterapi

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu)

Çocuk Gelişimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yaşlı Bakımı

Radyoterapi

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A Maddesinin 1 inci Fıkrasında belirtilen;

a) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 

metre, kadınlarda en az

1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 

kilogramdan fazla fark olmaması,

b) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

c) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye 

teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, gerekir."  Koşullarını taşıdığını gösteren, Tam 

Teşekküllü Resmi Bir Hastaneden sağlık kurulu raporu almak

zorunlu olup, Sağlık Kurulu Raporunda boy ve kilonun belirtilmesi gerekmektedir.

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, çalışma ve uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği 

üniformayı giymek zorundadırlar.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek 

zorundadırlar.

Manavgat Meslek Yüksekokulu

Antalya'nın Manavgat İlçesinde yer alan Manavgat Meslek Yüksekokulu ek binası olan Ilıca'daki Hacı 

Nazmiye Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama biriminde Eğitim Öğretim Vermektedir.


