
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 

DERS AMAÇ VE İÇERİKLERİ 

 

1. Yarıyıl 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I  

Dersin Amacı:  

Öğrencilerini Atatürk İnkılâplarını ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 

Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref 

ve mutluluğunu duyan; toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet 

sevgisi ile dolu; Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranış haline getiren; hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 

haklarına saygılı; beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş; ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı 

zamanda kendi geçim ve mutluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel 

kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. 

Dersin İçeriği: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları, 

Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları, Osmanlı Yenileşmesinde Dönüm Noktası Iıı. Selim 

Ve Nizâm-I Cedid,  Türkiye’de Reform Arayışları, Anayasalı Yönetim Denemesi: I.Meşrutiyet, 

1876 Kanun-İ Esasi Ve Iı. Meşrutiyet,  Iı. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri, Osmanlı Türkiyesi 

Ve Avrupa'da Gelişmeler, Osmanlı Devletinin Çöküşü: 'I. Dünya Savaşı', Mondros Mütarekesi,  

Türk Milletinin İşgallere Tepkisi: Milli Cemiyetler, Milli Mücadele’de Cepheler, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Ve Siyasi Yapılanması Ve İşleyişi (1920-1923), Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki Ekonomik Gelişmeler,  Lozan Antlaşması Lozan’dan Cumhuriyete 

konuları incelenmektedir. 

 

Türk Dili-I 

Dersin Amacı: Yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu 

şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce 

bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme 

yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini 

pekiştirmektir. 



Dersin İçeriği: Dil, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın 

öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşma temel ilkeleri, dilekçe ve özgeçmiş yazma 

kuralları, yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik konuları 

öğretilir. 

 

Yabancı Dil-I 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için 

gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Verb be, colors, numbers, possessive adjectives, have got/has got, there is/there 

are, frequency adverbs, object pronouns, can/can’t, telling the time, asking price, present simple 

tense, present continuous tense, simple past tense, was/were, have to/has to, jobs konuları 

incelenmektedir. 

 

Sivil Havacılığa Giriş 

Dersin Amacı: Havacılık sektöründe görev alacak öğrencilerin havacılık sektörünün temel 

dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, havayollarının uygulamaları 

hakkında bilgiler verilmesi, sektörün ve sektördeki firmaların işleyişinin öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Sivil havacılığın tarihçesi, sivil havacılık faaliyetleri, hava araçları tanımı ve 

sınıflandırılması, havacılık alfabesi, hava aracı bakım organizasyonları, havaalanları, yer 

hizmetleri, hava trafik yönetimi, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar incelenmektedir. 

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi 

Dersin Amacı: Öğrencilerin gelişen teknoloji ile birlikte bilgi ve iletişim kavramlarıyla ilgili 

değerlendirmeler yaparak, günümüzde teknolojinin temel dinamikleri ve yarının teknolojisi 

hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Kültür ve İletişim, İletişim Sistemleri, Bilgi Toplumu ve Türkiye'de Bilgi 

Toplumu, Ofis yazılımlarının genel özellikleri, İnternet Güvenliği ve Ağ Teknolojileri konuları 

ele alınmaktadır. 

 

 

 

 



Yolcu Hizmetleri 

Dersin Amacı: Havaalanlarında verilen yolcu hizmetleri prosedürlerinin ve yolcu 

hizmetlerinde kullanılan dokümanların tanıtılması amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Yolcunun havaalanına girmesinden uçaktaki yerine oturup uçağın kapı 

kapatmasına kadar olan süreçteki yolcu hizmetleri prosedürleri örnek vakalar ile ele 

alınmaktadır. 

 

Genel İşletme 

Dersin Amacı: İşletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları 

tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını 

sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme 

faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme 

fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir. 

Dersin İçeriği: İşletme ile ilgili temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. 

İşletmelerin sınıflandırılması. Ekonomik sistemler ve işletmecilik, işletmelerin kuruluşu ile 

ilgili çalışmalar, işletme ve çevresi, işletmelerin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, 

insan kaynağı, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları, 

yönetimin fonksiyonları: yöneltme, planlama, karar verme, organize etme, koordine etme, 

denetim konuları incelenmektedir. 

 

Temel Hukuk 

Dersin Amacı: Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve âdet, ahlak 

kuralları ile karşılaştırılması, hukukta yorum metotları, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, 

normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, temel hukuk kavram ve kurumları ile çeşitli 

hukuk okullarının incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Temel hukuk kavramları, metodolojisi, farklı hukuk sistemlerinin analizi 

konuları incelenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Yarıyıl 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II  

Dersin Amacı: Öğrencilerin Millî Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleştirilen 

siyasi inkılâpları ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda 

gerçekleştiren inkılâpları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine 

Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki milli mücadele, Atatürk’ün 

hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılapları ve bu 

inkılapların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk’ün dünya 

barışı için çabaları. Atatürk İlkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak 

ve Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek. 

 

Türk Dili-II 

Dersin Amacı: Yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu 

şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce 

bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme 

yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini 

pekiştirmektir. 

Dersin İçeriği: Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım 

Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde 

anlatma, dipnot, bibliyografya, paragraf incelemeleri, giriş-gelişme sonuç, ana düşünce, metin 

kurma çalışmaları, önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler işlenecektir. 

 

Yabancı Dil-II 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için 

gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Countable-Uncountable nouns, comparatives, superlatives, present continuous 

tense in the future, will/won’t, talking about weather, adjectives, adverbs, be going to, 

conditionals, should/shouldn’t, must/mustn’t, personality adjectives, present perfect tense 

konuları incelenmektedir. 

 



Yer Hizmetleri 

Dersin Amacı: Havayolu işletmelerinin yer operasyonlarının gerçekleştirilmesinde faaliyet 

gösteren havalimanı yer hizmeti kuruluşlarının işleyiş yapılarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Havacılığın önemli bir bileşeni olan yer hizmetlerinin havacılıktaki yeri, yer 

hizmet türleri ve detayları, yer hizmetleri operasyonlarında göz önünde bulundurulması gereken 

faktörler, pist, taksi yolları, PAT sahasında uçak kullanımına ilişkin usul ve esaslar, ramp, kargo 

ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü konuları incelenmektedir. 

 

Temel Uçuş ve Uçak Bilgisi 

Dersin Amacı: Uçuş teorisi ile ilgili temel prensiplerin tanımlanması ve hava araçlarının 

yapısal ve aerodinamik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Havacılığın tarihçesi, Türkiye’de ve dünyada havacılığın gelişimi, uçmanın 

prensipleri, eski ve yeni uçak tipleri, temel uçak elemanları, kanat, ana uçuş kumanda yüzeyleri 

ve özellikleri, uçak seyrüsefer sistemleri göstergeleri, uçak haberleşme sistemleri göstergeleri 

incelenmektedir. 

 

Meteoroloji 

Dersin Amacı: Öğrencilerin meteorolojik kavramları ve atmosferde oluşan meteorolojik 

hadiseleri kavraması, havacılıkta kullanılan anlık meteorolojik bilgileri okuyabilmesi ve 

değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.  

Dersin İçeriği: Dünya ve atmosfer, standart atmosfer ve ICAO atmosferi, güneş, güneş sistemi 

ve dünya, atmosferin tabakaları, atmosferin bileşenleri, rüzgâr ve atmosferin genel 

sirkülasyonu, meteorolojik görüş mesafesi ve görüş mesafesini kısıtlayan faktörler, Metar, Taf, 

SPECI ele alınmaktadır. 

 

Hava Taşımacılığı 

Dersin Amacı: Öğrencinin ulaştırma sistemi içinde hava taşımacılığının yerini 

belirleyebilmesi, hava taşımacılığının yapısını, ekonomik ve sosyal etkileri ve yararlarını 

açıklayabilmesi, hava taşımacılığı işletmelerini sınıflandırabilmesi ve sivil havacılık 

faaliyetlerinin yasal çerçevesini açıklayabilmesi amaçlanmaktadır.    

Dersin İçeriği: Hava taşımacılığı kavramları, hava taşımacılığının yapısı, hava taşımacılığının 

dünyadaki gelişimi, hava taşımacılığının unsurları, ticari hava taşıma işletmelerinde bakım ve 

kalite yönetimi incelenmektedir. 

 



Temel Matematik 

Dersin Amacı: Temel Matematik bilgisini vermek ve analitik düşünme becerisini sağlamak. 

Dersin İçeriği: Aritmetik ve cebirsel işlemler, birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli 

denklemlerin çözüm kümelerinin bulunması, basit eşitsizliklerin çözüm kümesinin bulunması, 

üs ve kök alma ve problem çözümü (yüzde, yaş, hız problemleri vb.) konuları işlenecektir. 

 

Staj 

Dersin Amacı: Teoride edinilen bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Bölümle ilgili bir işletmede/kurumda 30 iş günü iş başı eğitimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Yarıyıl 

 

Havacılık İngilizcesi I 

Dersin Amacı: Öğrencilere mesleki terimlerin öğretilmesi, mesleğin gerektirdiği her durumda 

İngilizceyi kullanabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.  

Dersin İçeriği: Havacılık alfabesinden başlanarak havacılıkla ilgili terimlerin verilmesinin yanı 

sıra konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama etkinliklerini içermektedir. 

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi 

Dersin Amacı: Firmalarda tüketici odaklı pazarlamanın temelleri ve uygulanması hakkında 

bilgiler vererek, tüketici tatminini merkezine alan bir uygulama olan müşteri ilişkileri 

yönetiminin günümüzde birçok sektörde başarıyı belirlemedeki rolünü aktarabilmektir. 

Dersin İçeriği: Müşteriler ile iletişim, müşterileri sınıflandırmak, online tüketici davranışları, 

geleneksel tüketici davranışları, randevu ve ağırlama, müşteri değeri yaratmak, müşteri 

memnuniyeti, müşteri şikayet yönetimi konuları incelenmektedir. 

 

Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı 

Dersin Amacı: Öğrencilerin havaalanlarını sınıflandırabilmesi, havaalanı faaliyet yapısını ve 

havaalanı faaliyetlerini açıklayabilmesi, havaalanlarında bulunan her türlü teçhizat, ekipman ve 

seyrüsefer cihazını ICAO Annex 14'te bulunan tavsiyelere göre öğrenmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Havaalanı kavramı, hava taşımacılığında planlama, havaalanı sistem 

planlaması, havaalanı yer seçimi, havaalanı görsel yardımcılarının önemi ve gerekliliği 

havaalanında sağlanan hizmetler, havaalanı yer hizmetleri incelenmektedir. 

 

Havacılık Emniyeti ve Güvenliği 

Dersin Amacı: Öğrencilerin emniyetin havacılık sektöründeki önemini, emniyet kavramının 

gerekliliklerini ve yaptırımlarını inceleyebilmesi ve sorgulayabilmesi, havacılık güvenliği ile 

ilgili temel kavramları açıklayabilmesi, havaalanı güvenlik sahalarını listeleyebilmesi ve 

havaalanı güvenlik uygulamalarını betimleyebilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramlar, havacılık emniyetini sağlamanın 

önemi, insan faktörleri ve SHELL modeli, emniyet yönetimindeki değişim eğilimleri, emniyet 

düzenlemeleri ve emniyeti düzenleyen otoriteler, insan performansı ve limitleri, performansı 

etkileyen faktörler; olumlu emniyet kültürü, insan hatası ve ihlaller, dispeçer kaynak yönetimi, 

emniyet performansının ölçülmesi ve izlenmesi, emniyet yönetim sistemi, havacılık güvenliği 



hizmet bileşenleri, sivil havacılık güvenliği düzenlemeleri ve kuruluşları, fiziki güvenlik 

önlemleri ve güvenlik ekipmanları, havaalanı yapısal güvenlik unsurları ve temel güvenlik 

önlemleri, güvenlik sahaları ve uygulamaları, hava kargo güvenlik riskleri, havacılık 

güvenliğinde insan kaynakları ve etkili olan unsurlar, siber saldırılar, havacılık güvenliğinde 

yeni eğilimler incelenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

Mesleki Etik 

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere etik ve mesleki etik kuralları ile ilgili yeterliliklerin 

öğretilmesi, bilinçlendirilmesi ve etik duyarlılığın kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Etik kavramı, ahlaki gelişim süreci, etik kuralları, etik sistemleri, etik toplum 

ilişkisi, etik sorgulama, mesleki etik kavramı, ilkeleri, iş hayatında etik ve etik dışı konular, 

mesleki yozlaşma, iş etiğinde uygun davranışların sonuçları, iş yerinde etik ortam sağlamak 

konuları ele alınmaktadır. 

 

Havacılık Terminolojisi 

Dersin Amacı: Öğrencilerin havacılık işletmeciliği terminolojisini öğrenmesi, alanında elde 

ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Yolcu hizmetleri terminolojisi, yolcu ve ekip kodlamaları/özel yolcu 

kategorileri, uçak ve önemli kısımları, kargo hizmetleri, havacılıkla ilgili doküman terimleri ele 

alınmaktadır.  

 

Havayolu Pazarlaması 

Dersin Amacı: Öğrencilerin havayolu pazarlama kavramını ve pazarlama stratejilerini 

açıklayabilmeleri, havayolu işletmelerinde pazarlanacak ürünün özelliklerini tespit 

edebilmeleri ve fiyatlandırma ölçütlerini açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Pazar ve pazarlama kavramı, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, 

havayolu sektörü pazarlama çevresi, havayolu işletmelerinde rekabet stratejileri 

incelenmektedir. 

 

Havayolu ve Lojistik Yönetimi 

Dersin Amacı: Türkiye'de ve dünyada sivil havacılık düzenlemeleri ve liberalleşme eğilimleri, 

havayolu taşımacılığı ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile birlikte lojistik, planlama ve kontrol 

süreçlerini tanımlamak ve temel lojistik  faaliyetlerinin ayrıntılı bir şekilde aktarılması 

amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Havayolu yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sivil havayollarının ortaya çıkışı 

ve liberalizasyon, dünyada ve Türkiye' de havayolu taşımacılığı, havayolu ve havaalanı çevresi, 

temel lojistik faaliyetleri olan depolama, taşıma, paketleme, katma değerli hizmetler, sigorta, 

muayene ve gözetim, stok yönetimi, müşteri hizmetleri konuları incelenmektedir. 



Havacılık Hukuku 

Dersin Amacı: Ulusal ve uluslararası hava hukukunu tanıtmak; bu alandaki kavramları, 

kuralları, bunların yorumlarını, uygulanışını ilgili mevzuat ve yorumlarıyla birlikte aktarmak 

amaçlanmaktadır.  

Dersin İçeriği: Hava hukukuna giriş, dünyada sivil havacılığın gelişimi, hava sahasının hukuki 

rejim, Varşova Konvansiyonu ve Lahey Protokolü, Montreal Konvansiyonu, uluslararası ve 

bölgesel organizasyonlar ele alınmaktadır. 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Dersin Amacı: İşçi ile işveren arasında bağımlı hukuki ilişkiyi, bu ilişki içerisinde Devletin 

rolünü incelemek, sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları 

ile sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi vermektir. 

Dersin İçeriği: Bireysel ve toplu iş hukuku, sözleşmeler, fesihler, çalışma süreleri, iş sağlığı 

ve güvenliği, sendikacılık ve toplu iş sözleşmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler, sosyal güvenlik, 

çalışanların sosyal güvenlik hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler ve 5510 sayılı yasa 

konuları ele alınmaktadır. 

 

Halkla İlişkiler 

Dersin Amacı: Kamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış 

hedef kitleye ve kamuya tanıtımını yapmak, kamuoyu nezdinde kurum ve markaya karşı 

sempati, ilgi oluşturmak için Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini 

ve ilkelerini kavratmak, öğrencileri mesleklerinin icrasında gerekli hedef kitle analizi, etkinlik 

tasarım ve yönetimi, medya ilişkileri hakkında donanımlı hale getirmek amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı, doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama 

yakın diğer kavramlar incelenecek, farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra 

edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Halkla İlişkiler biliminin temeli, doğuşu ve 

tarihsel gelişimi Halkla ilişkiler departmanlarının yapılanması, meslek elemanlarında 

bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 



İş Sağlığı ve Güvenliği 

Dersin Amacı: Öğrencileri iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirme, iş yeri ve 

çevre güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri alabilecek yeterlilikleri kazandırabilme, meydana 

gelebilecek olan kazalara ve yangınlara karşı kendini ve çevresini koruyabilecek önlemleri 

alabilme, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavrayabilme becerileri kazandırmak. 

Dersin İçeriği: İş sağlığı ve güvenliği kavramları, kurallar, tarihçe, iş yeri güvenliğinin tanımı 

ve önemi, işyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar, depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili 

güvenlik önlemleri, elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri, yangın ve türleri, yangın 

söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar, meslek hastalıkları, meslek hastalıklarına karşı 

alınacak önlemler, iş kazaları ve önlemleri, temel ilk yardım, kaza raporları, iş kazası uygulanan 

prosedürler, iş hukuku ve yönetmelikleri, iş güvenliği soruşturması konuları ele alınmaktadır. 

 

Genel Ekonomi 

Dersin Amacı: İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların 

anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi, milli gelir, para, 

uluslararası iktisadi faaliyetler, büyüme, iktisadi düşünce ve sistemler hakkında genel bilgiler 

kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Ekonominin bütününün isleyişinin değerlendirilmesi, üretim ve tüketim 

fonksiyonu, yatırım kavramı, devlet kesimi ve dış alem para arz ve talebi genel denge işsizlik 

enflasyon büyüme ve kalkınma konuları incelenmektedir.  

 

Genel Muhasebe 

Dersin Amacı: İşletmelerde genel olarak yapılan mali işlemlerin kaydının öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Muhasebe, Belgeler, Hesap, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Ticari 

Mallarla İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Kayıt Tutma ve Defterler, Katma 

Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, 

Kayıt Hataları ve Düzeltme Yolları ve Çeşitli Uygulamalar yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 



4. Yarıyıl 

 

Havacılık İngilizcesi II 

Dersin Amacı: Öğrencilerin İngilizcede alan ile ilgili mesleki terimlerin bilincinde olması, iş 

çevresinde kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve uluslararası 

faaliyetlerde yabancı dil kullanımı konusunda gelişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Check-in işlemleri sırasında yolcularla, harekât işlemleri sırasında kabin-kokpit 

ekipleri ve yabancı hava yolları temsilcileri ile diyaloglar, push back sırasında yapılan 

konuşmaların pratiğine yönelik çalışmaların yanı sıra günlük konuşma, dinleme-anlama, 

yazma, okuma-anlama etkinliklerini içermektedir.  

 

İletişim 

Dersin Amacı: Öğrencinin, iletişim ve önemini, iletişim kurma yolları, engel ve problemleri, 

iletişim türleri ve modelleri, örgütsel iletişimin anlamı ve işlevleri, etkin iletişimin özelliklerini 

kavramasını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: İletişim kavramı ve anlamı, iletişim süreci; sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim, 

iletişim engellerini aşma ve etkin iletişim, kitle iletişimi konuları incelenmektedir. 

 

Havacılıkta Rezervasyon ve Bilet Satışı 

Dersin Amacı: Öğrencilerin rezervasyon ve bilet ile ilgili terimleri kavraması, bilet üzerindeki 

işlemleri tanıması, elektronik bilet kupon statü kodları, bilet ile ilgili yolcu hakları konularında 

bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Biletleme tanımı, biletleme işlemleri, bilet çeşitleri, OSI, SSR girişleri, biletin 

unsurları, rezervasyon tanımı, önemi ve çeşitleri, yolcu taşıma kuralları, rezervasyon ve bilet 

satışta kullanılan terimler ve kavramlar, rezervasyon ve biletlemede özel durum, ücret tarifesi 

ve indirimler, kodlama, kod açma, timetable girişleri incelenmektedir. 

 

Harekat Performans 

Dersin Amacı: Öğrencilerin hava aracının uçuşa başlamadan önce yapılması gereken 

işlemlerin neler olduğunun kavraması amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Bu derste çeşitli havayolu işletmelerine ve uçak üreticilerine ait load and 

trimsheet örnekleri çözülerek, uçağın hangi temeller üzerine yük dağılımının nasıl yapılacağı, 

hangi temeller ve ağırlıklar üzerinde dengesinin sağlanacağı ele alınmaktadır. 

 



Staj 

Dersin Amacı: Teoride edinilen bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Bölümle ilgili bir işletmede/kurumda 30 iş günü iş başı eğitimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

Havaalanı Yönetimi 

Dersin Amacı: Öğrencilerin havaalanlarının sahiplik ve yönetim şekilleri, özelleştirmeleri, 

altyapı sorunları, fiziksel yapıları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Havaalanı hizmetlerinin fiyatlandırılması, havaalanı fiziki tasarımı, havaalanı 

performans ölçümü ve değerlemesi konuları incelenmektedir. 

 

Tehlikeli Maddeler 

Dersin Amacı: Öğrencilerin tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında dikkat edilecek 

hususlar ve taşınması için gerekli dokümanların kullanılması hakkında bilgi sahibi olması 

amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Tehlikeli maddelerin tanımlandırılması, sınıflandırılması, etiketlenmesi, 

işaretlenmesi, paketlenmesi, taşınması, göndericiler ve taşıyıcı sorumlulukları incelenmektedir. 

 

Model Uçak Yapımı 

Dersin Amacı: Model uçakçılık hakkında genel bilgi vermek, kullanılan malzeme ve aletleri 

tanıtmak, plan okumak, itki sistemi olan/olmayan bir model uçak imal edip uçurmak 

amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Uçak yapıları ve aerodinamiği, model uçak tipleri, teknikleri ve plan okuma, 

uçak kanat profili yapımı, uyruk profili yapımı, kanat yapımı incelenmektedir. 

 

Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi 

Dersin Amacı: İnsanlar arasında ortaya çıkabilecek kriz durumlarını yönetebilme ve bu 

durumlarda insanlarda oluşabilecek öfke duygusunu kontrol edebilme becerileri hakkında 

farkındalık sağlamak ve bu becerileri kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Kriz yönetimi, stres ve stresle başa çıkma yöntemleri, öfke yönetimi, duygusal 

gerilimle baş edebilme, kriz ve öfke halindeki insanların durumlarını empati yoluyla nasıl 

anlayabileceği öğretilecektir. 

 

 

 

 

 



Örgütsel Davranış 

Dersin Amacı: Öğrencilerin örgütsel davranış alanda temel kavramlarını öğrenmelerini ve 

uygulamada kullanabilecekleri yeteneği kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği: Örgütsel davranış tanımı, önemi, liderlik, kişilik, zekâ ve türleri, motivasyon 

teorileri, örgüt kültürü, çatışma yönetimi konuları incelenmektedir. 

 

Türkiye’nin Yönetim Yapısı 

Dersin Amacı: Öğrencilerin Türk devlet anlayışı, devlet geleneği, devlet yönetimi felsefesi, 

siyasi partiler, anayasa, seçim sistemleri ve Türk seçim sistemleri gibi konularda 

bilgilenmelerini sağlamak ve öğrencilere Türk siyasi hayatı hakkında temel bilgileri vererek 

Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim yapısını incelemeyi amaçlamaktadır. 

Dersin İçeriği: Türk kamu yönetiminin örgüt yapısı, işleyişi ve karşılaşılan sorunlara ilişkin 

bilgi. Ders temel olarak Türk siyasi yapısının ana organlarından biri olan Türk devlet sisteminin 

detaylı bir analizi ve ilgili siyasi kurum ve süreçlerin açıklanması olarak tanımlanabilir. 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Dersin Amacı: İnsan kaynakları ile ilgili güncel yaklaşımları, güncel örnek olayların 

incelenmesi yöntemi ile öğrencilerle paylaşmaktır. 

Dersin İçeriği: İnsan Kaynakları yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı, personel 

yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel 

fonksiyonları, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve süreçleri, işe alım, iş ve performans 

değerlendirme sistemleri, kariyer planlama ve çalışan eğitimleri, kurum kültürü ve çalışan 

memnuniyeti, ücret yönetimi ve ücret sistemleri konuları incelenmektedir. 

 

Yönetim ve Organizasyon 

Dersin Amacı: Klasik ve yeni yönetim yaklaşımlarının öğrenilmesi, modern organizasyonlarda 

yönetim, organizasyonun kültürünün öğrenilmesi, yönetimin rolü, algı ve iletişim, gruplar ve 

takımlar, liderlik ve organizasyon teorisi hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması 

amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: İnsanlar ve organizasyonlar, Kişisel farklılıklar ve çeşitlilik, Organizasyon 

gelişimi, kültürü ve değişimi, algı ve iletişim, iş motivasyonu ve iş tatmini, çalışma grupları ve 

takımlar, organizasyon yapısı ve dizaynı, yönetimin rolü ve doğası, organizasyonel strateji, etik 

ve sorumluluklar, organizasyonel kontrol ve güç, organizasyonlarda liderlik, organizasyonlarda 



kalite kontrolü, organizasyon teorisi ve dizaynı, organizasyonlarda iletişim konuları 

incelenmektedir. 

 

Seyahat Acenteciliği 

Dersin Amacı: Türkiye ve dünya da tur operatörlerinin faaliyetlerini, paket turlar, uluslararası 

uzmanlaşmalar, uluslararası entegrasyonları tanımak ve tur planlaması ile tur programı yapmayı 

uygulamalı olarak öğrenmektir. Planlanan bir paket turun başlangıçtan operasyon aşamasına 

kadar olan olumlu ve olumsuz yönlerini uygulamalı öğrenerek bilgi ve deneyim 

kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği: Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin tanımı, özellikleri, organizasyon 

yapıları, tur operatörleri, paket turların organizasyonu ve niteliklerini kapsamaktadır. 

 

Türkiye Ekonomisi 

Dersin Amacı: Öğrencilerinin Türkiye ekonomisi hakkında temel bilgilere sahibi olması 

amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Dünya ekonomisi içinde Türkiye uzun dönemli gelişmenin dayanakları, 

uluslararası rekabet gücünün kazanılması, sürdürülmesi, 21.yüzyılın ekonomik temelleri 

konuları incelenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


