
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Aday Öğrencilerin Bilgisine; 

  

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar; 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. 

  

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi 

vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar 

Staj uygulaması bulunmamaktadır. 

  

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar 

Mesleğin gerektirdiği özel bir kıyafet ve donanım malzemesi bulunmamaktadır. 

  

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve 

eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar; 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır. 

  

Programın içeriği, fakültenin bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar; 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı eğitim faaliyetlerini Antalya/Gazipaşa yerleşkesinde 

sürdürmektedir. 

  

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar; 

Öğrencilerin üniversite bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır. 

Kısmi zamanlı görevler Gazipaşa Yerleşkesinde alınabilmaektedir. 

  

Diğer olanaklar; 

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Gazipaşa’da yurt imkânı, Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yemek bursu imkânı sunulmaktadır. 

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (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 

Programla ilgili bilgi paketi aşağıdaki adreste bulunmaktadır: 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit

=22&curSunit=10111 
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