Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Lisans Programı

1 - Kuruluş

2 - Kazanılan Derece

Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu günümüzdeki önemi giderek artan sivil
havacılık sektörüne uluslararası havacılık standartlarına uygun, gerekli bilgi ve beceriye
sahip nitelikli elemanları havacılık sektörüne kazandırmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ve
Çelebi Holding işbirliğiyle 28 Nisan 2009 tarih ve 27213 sayılı resmi gazetede Bakanlar
Kurulu kararının yayınlanması ile kurulmuştur.
Mezun olacak öğrenciler "Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi" unvanını alacaklardır.

3 - Derecenin Düzeyi (Ön
Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Lisans
Doktora)
4 - Kabul ve Kayıt Koşulları

Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde bulunan Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği bölümü YGS-6 puan türü ile öğrenci almaktadır.

5 - Önceki Öğrenmenin (formal, (1) ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri
yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerin muafiyeti ile diğer yükseköğretim
in-formal, non-formal)
kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin notlarının bu
Tanınması Hakkında Kurallar
Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre dönüştürülmesi için, müdürlüğe muafiyet istedikleri
dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurmaları
gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna
kadar yapılır. Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam eder.
Muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir.
Muafiyeti kabul edilen dersin başarı notu geçerli nottur.
(2) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı
derslerin notları ile muafiyet istekleri kabul edilen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış
oldukları derslere ait sınav notları, Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek
öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

6 - Yeterlilik Koşulları ve
Kuralları
7 - Program Profili

Bir yıl İngilizce Hazırlık eğitimi ve dört yıl lisans eğitimini kapsamaktadır. Lisans eğitimi,
havacılık, işletme, hukuk, iktisat alanlarında teori ve uygulama derslerinden oluşmaktadır.
Eğitimin belirli dönemlerinde zorunlu ve isteğe bağlı staj eğitimi uygulanmaktadır.

8 - Mezunların İstihdam
Profilleri (örneklerle)

Okulumuz 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde mezun verecektir.

9 - Üst Derece Programlarına
Geçiş

Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Lisans Programı

10 - Sınavlar, Ölçme ve
Değerlendirme

11 - Mezuniyet Koşulları

12 - Çalışma Şekli (Tam
Zamanlı, e-öğrenme )
13 - Adres ve İletişim Bilgileri
(Program Başkanı, AKTS/DS
Koordinatörü)

14 - Bölüm Olanakları

Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret
sınavı, muafiyet ve mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü
veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Öğrenci; yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur.
Ara sınavların ve varsa laboratuar, uygulama ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve
kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi % 60, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise
% 40 oranında olur. Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil derslerinde en
az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit
olarak alınır. Öğretim üyeleri ara sınavlar dışındaki ödev ve kısa süreli sınavlar ile varsa
diğer faaliyetlerin yıl içi ortalamasına etki oranlarını yarıyıl başında öğrencilere yazılı olarak
bildirir.
Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (O)
puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencinin; puanlamaya tabi tutulan, ancak yapmadıkları veya
katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikleri de aynı şekilde değerlendirilir.
Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı puanları 100 puan
üzerinden değerlendirilir.
Yüksekokulun bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri,
uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00
olan öğrencilere, bu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. AGNO’sunu
yükseltmek isteyen öğrenciler; istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın
derslerinden açılacak olan dersleri, öğrenim ücretini yatırmak koşuluyla ve öğrencilik
haklarından yararlanmadan tekrarlar.
Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe
kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve
benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının tamamlanarak kabul
edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o
yarıyılın da katkı payını öder.
Tam Zamanlı
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölüm Başkanı V.: Yrd. Doç. Dr. Şule YÜKSEL YİĞİTER
e-mail: syigiter@erzincan.edu.tr
Adres : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu
Yerleşim : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yalnızbağ Yerleşkesi/Erzincan
Telefon Numarası : 0446 224 04 26 - 41109
Faks Numarası : 0446 224 04 27
E-posta : shyo@erzincan.edu.tr
Yüksek maliyetli olan ve büyük yatırımlar gerektiren havacılık sektöründe eğitimli ve kalifiye
elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü, havayolları,
havaalanı otoriteleri ve yer hizmeti şirketlerinin gereksinimi olan özelliklerde işletici ve
idareci yetiştirmeyi ilke edinmiştir.
Programdan mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslar arası düzeyde havacılık sektörü ile ilgili
hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulabileceklerdir. Günümüzdeki önemi
giderek artan sektöre eleman yetiştiren sivil havacılık yüksekokullarının sayısının bu ihtiyacı
karşılayacak düzeyde olmadığı göz önünde bulundurulduğunda yüksekokulumuz
mezunlarının istihdamlarında bir sorun yaşanmayacağı düşünülmektedir. Programdan
mezun olan öğrenciler aşağıda belirtilen kurum ve firmalarda çalışabilmektedirler: Çelebi
Hava Servisi A.Ş. ve havaalanı yer hizmeti veren diğer kurumlar, Türk Hava Yolları A.O. ve
diğer hava yolu şirketleri, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü ve Seyahat ve Tur Acenteleri.

