
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ : 

 

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. 

 

Ek: SHGM Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi 

 

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 

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).  

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil 

Arşiv Kaydı bulunmamak. 

 

NOT : Alınan raporda Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Mesleğini Yapabilir ibaresinin 

bulunması zorunludur. 

 

 

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK 

Bu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma 

şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca 

atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. 

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, 



Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye 

teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmalarını gösteren tam teşekküllü bir hastaneden son 6 

ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak. 

 

NOT : Alınan raporda İtfaiyecilik Mesleğini Yapabilir ibaresinin bulunması zorunludur. 

 

 

 

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA 

Bu programa kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 

10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak 

gerekmektedir. 

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 

şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli 

bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir. 

 a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu 

bağımlılığı olmamak.  

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik 

rahatsızlığı olmamak.  

c) (Değişik:RG-11/9/2011-28051) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak. 

 d) Kulak Burun Boğaz(KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek 

işitme kaybı olmamak. 

 

NOT:  Tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu 

almak. 

NOT: Alınan raporda Özel Güvenlik Görevlisi Olur ibaresinin bulunması zorunludur. 

 

 

 

 


