
 
 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI 

 

A. Amaçlar 

Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 

programı; bütünüyle sektörün talep ettiği temel elemanı yetiştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Müfredatının 

oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör temsilcilerinin desteği alınmıştır. 

Programda hem havacılık sektöründe ulusal ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapan işletmelerde , hem de yer 

hizmetleri firmalarının ihtiyacına uygun eğitim verilmektedir. Bu doğrultuda uygulamalı eğitime yoğunlaşılarak 

mezunlarımızın kolay ve iyi şartlarda istihdam edilebilirliğinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmıştır. 
 

Havacılık sektörü hızla büyürken aynı anda sektörde konusunda uzman eleman açığı da hızla artmaktadır. Sivil 

havacılık kabin hizmetleri programının temel amacı çok hızlı büyüyen sektöre ayak uydurabilen, etkili iletişim 

becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, problem karşısında hızlı tepki veren, çözüm odaklı, karşılaştığı 

sorunlarla başa çıkabilecek yeteneğe sahip kabin hizmetleri verebilecek personel yetiştirmektir. 

 

 
 

B. Hedefler 

Üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarında 2 yıl süreyle verilen eğitim programını  tamamladıklarında “Kabin 

Memuru” unvanı almaya hak kazanırlar. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler 

kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; havacılık sektöründe hizmet veren işletmelerde, istihdam edilirler. Sivil 

Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencileri mezuniyet sonrasında havacılık sektöründe  ulusal ve uluslar 

arası hizmet veren yerli işletmelerle; THY A.O, PEGASUS, SUNEXPRESS, ONUR AİR, BORAJET ve tarifesiz 

sefer düzenleyen havayolu işletmelerinin yanı sıra yabancı havayolu işletmelerinde istihdam edilirler. 

 

 
 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

 

1. Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 

 

2. Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir 

 

3. Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 

 

4. Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini uygular. Bu uygulamaları yönetecek 

düzeyde bilgi sahibidir. 

 

5. Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı karar verir 

 

6. Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları yönetir. 

 

7. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin 

bilincindedir. 



8. Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde 

yerine getirir, değerlendirir ve geliştirir. 

 

9. Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup 

çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

 

10. Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine, alınacak 

kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde 

bulundurma, analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahiptir 

 

11. Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir 

 

12. Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

 

13. Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

14. Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip 

olurlar 

 

 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1  
Ders 

 
Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2  
Tartışmalı Ders 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler 

 

4 Rol Yapma / 

Drama 
Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler  

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler  

7  
Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 



 Tartışması işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11  
Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12  
 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, 

yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 

 

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 

 

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma 

 

18  
Panel 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19  
 

Konuk Konuşmacı 

 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

Önceden planlanmış özel beceriler 

 

 

 
E. Alınacak Derece 

 

Programda 4 yarıyıl itibariyle mevcut bulunan 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 

4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön 

lisans diploması verilir. 



F. Kabul Koşulları 

 

Öğrencinin programa kayıt yaptırabilmesi için meslek liselerinin ilgili bölümünden sınavsız geçiş hakkının 

olması veya YGS’ de ilgili puan türünden yeterli puanı almış olması gerekir. 

 

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler havacılık sektöründe ulusal ve  

uluslararası hizmet veren, tarifeli ve tarifesiz sefer düzenleyen havayolu şirketlerinde istihdam edebilirler. 

 

H. Mezuniyet Koşulları 

 

Mezun olabilmek için akademik yıl sonunda toplam 120 AKTS ders almak ve başarılı olmak, Mezuniyet Ağırlıklı 

Not Ortalamasının en az 2.00 olması ve İşyeri Uygulamalı Eğitimi (Staj) etkinliğini toplam 30 iş günü yapmak ve 

başarıyla tamamlamak gereklidir.. 

 

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 



K. Ders Planı – (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı) 

 

 BİRİNCİ YIL 

 BİRİNCİ YARIYIL 

DERS 

KODU 

DERS ADI T U DERS SAATİ KREDİ AKTS 

OTA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OISL151 İşletme 3 0 3 3 5 

OSHU151 Sivil Havacılığa Giriş 2 1 3 3 4 

OSHK151 Havacılıkta İletişim 3 0 3 3 5 

TOPLAM   22 22 30 

 BİRİNCİ YIL 

 İKİNCİ YARIYIL 

DERS 

KODU 

DERS ADI T U DERS SAATİ KREDİ AKTS 

OTRD152 Türk Dili  4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 6 1 9 9 12 

OSHU152 Havacılık Esasları ve Terminolojisi 2 0 2 2 5 

OSHK152 Uçuş Psikolojisi ve Fizyolojisi 3 0 3 3 4 

OSHK154 Kabinde İkram Yöntemleri 2 0 2 2 5 

TOPLAM   20 20 30 



 İKİNCİ YIL 

 BİRİNCİ YARIYIL 

DEERS 

KODU 

DERS ADI T U DERS 

SAATİ 

KREDİ AKTS 

OSHU253 Meteoroloji 2 0 2 2 3 

OSHK251 Normal Emniyet Kuralları 3 0 3 3 4 

OSHK253 Organizasyon ve Sorumluluklar 3 0 3 3 3 

OSHK255 Diksiyon 2 0 3 3 3 

OSHK257 Acil Durum Emniyet Uygulamaları I 2 1 3 3 3 

OSHK259 Havacılıkta İlk Yardım 3 1 3 4 4 

OSHK261 Ekip Kaynak Yönetimi 3 0 3 3 3 

OYDL Havacılık İngilizcesil 1 1 2 2 3 

 Staj\Bitirme Projesi     4 
 

    4 

TOPLAM    22 30 

 İKİNCİ YIL 

 İKİNCİ YARIYIL 

DERS 

KODU 

DERS ADI T U DERS  

SAATİ 

 

KREDİ AKTS 

OSHU258 Harekat Performans ve Ramp 3 0 3 3 3 

OSHK252 Emniyet Yönetim Sistemi 1 1 2 2 3 

OSHK254 Yolcu Hizmetleri 2 1 3 3 3 

OSHK256 Temel Uçak ve Uçuş Bilgisi 2 1 3 3 3 

OSHK258 Havayolu Pazarlaması 1 1 2 2 3 

OSHK260 Ekip Planlama ve Ekip Yönetimi 2 1 3 3 4 

OSHU256 Tehlikeli Maddeler 2 1 3 3 4 

OSHK262 Acil Durum Emniyet Uygulamaları II 2 1 3 3 3 

 Staj\Bitirme Projesi     4 

    22 30 



L.GENEL TOPLAMLAR 

 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 72 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 13 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 13 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 18 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

 

M. AÇIKLAMALAR 

 

*Zorunlu staj süresi 30 iş günüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
N. DERS İÇERİKLERİ: 

 
 

1.YARIYIL 
 

Ders ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP 

TARİHİ  

Kod OATA 151 

Course Atatürk Principles and The History of 

Turkish Revolution I 

Code OATA 151 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler. 

İngilizce İçerik Events, thoughts and principles in the rise and development process of Modern Turkey 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta TÜRK İNKILÂBINI HAZIRLAYAN GELİŞMELER 

Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri 

2.Hafta Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları 

(Islahat Hareketleri/ Fikir Akımları) 

3.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları 

4.Hafta Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

5.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, 

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler 

6.Hafta Milli Kurtuluş Savaşı 

Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

7.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler) 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve 

Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

10.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi. 

11.Hafta Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Milli’yi Kabul 

Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

12.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi 

13.Hafta Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı Savaşlar 

14.Hafta Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  DERSİ- Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel 

düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile 

ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 
Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini      

 uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir.      

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı 

karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve toplumsal 

boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve 

tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve 

yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı uygulanması 

hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

    X 

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine 

sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 
Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 
     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 
     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 
     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 
     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 
     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 
     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 1  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 
     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 
     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 
     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İŞLETME Kod OISL151 

Course Business Code OISL151 

Krediler Teori: 3 Uygulama:0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik İşletmelerin değişen kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya 

ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir. 

İngilizce İçerik This course is a main course which provides students with information about the 

evolving business concepts and functions in the framework of changing world order and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 world economy.. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

1,2,7,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İşletme ve İşletme Yönetimi 

2.Hafta İşletmenini amaçları ve Kaynakları, dış çevresi 

3.Hafta İşletme Çeşitleri 

4.Hafta İşletmeler arası anlaşmalar bakımından işletme çeşitleri 

5.Hafta Hukuki Açıdan işletme çeşitleri 

6.Hafta İşletmenin Kuruluş Çalışmaları 

7.Hafta İşletme Büyüklüğü 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta İşletmenin Kuruluş Yeri Seçimi 

10.Hafta Yönetim ve Liderlik 

11.Hafta Toplam Kalite Yönetimi 

12.Hafta İnsan kaynakları,Ar-ge 

13.Hafta Üretim Sistemleri, planlaması ve denetimi 

14.Hafta Pazarlama, fiyatlandırma ve tutundurma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

İŞLETME DERSİ- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri 

ve yetkinliğe sahiptir. 

  X   

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

  X   

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

Ders SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Kod OSHU151 

Course Introduction to Civil Aviation Code OSHK103 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Sivil havacılığın tarihsel sürecini,sivil havacılık faaliyetlerini,havaalanı genel 

bilgisini,uluslararası sivil havacılık anlaşmalarını,uluslararası sivil havacılık 

örgütlerini,ulusal sivil havacılık kurum ve kuruluşlarnıı,Türkiye de hava taşımacılığını 

 içermektedir  

İngilizce İçerik It covers the historical process of civil aviation, civil aviation activities, airport general 

information, international civil aviation agreements, international civil aviation 

organizations, national civil aviation institutions and organizations, air transport in Turkey 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: 60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sivil havacılık sistemi genel tanımlanır. 

2.Hafta Sivil havacılığın tarihsel gelişimi incelenir. 

3.Hafta Sivil havacılık sistemi ve Sivil havacılık faaliyetleri açıklanır. 

4.Hafta Oluşum ve büyüme evreleri anlatılır. 

5.Hafta Havaalanı ve havaalanı bölümlerinin tanıtımı yapılır. 

6.Hafta Havaalanı ve havaalanı bölümlerinin tanıtımı yapılır. 

7.Hafta Uluslararası sivil havacılık anlaşmaları anlatılır. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Uluslararası sivil havacılık anlaşmaları anlatılır. 

10.Hafta Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü anlatılır. 

11.Hafta Uluslararası sivil havacılık örgütleri: ICAO, IATA, ECAC, JAA, Eurocontrol 

12.Hafta Ulusal sivil havacılık kurum ve kuruluşları: DHMİ 

13.Hafta Türkiye'de hava taşımacılığı: havaalanları ve havayolu işletmeciliği 

14.Hafta Türkiye'de hava taşımacılığı: havaalanları ve havayolu işletmeciliği 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ DERSİ - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

    X 

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.   X   

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

  X   

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

  X   

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 

Ders HAVACILIKTA İLETİŞİM Kod OSHK151 

Course Communication in Aviation Code OSHK151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS:5 

İçerik İletişim ve koordinasyon kavramı ve tanımı, İletişim sürecindeki öğeler(kaynak-ileti- 

kanal-alıcı-kodlama-kod-açma-bağıntı çerçevesi-yansıma- yankı seçici algı), İletişim 

sürecine katılanlara göre iletişim türleri Sistem yaklaşımı, Temel iletişim modelleri, Kitle 

iletişiminin tanımı ve etkileri, Kitle iletişimi ve popüler kültür konuları verilecektir. 

İngilizce İçerik Communication and coordination concept and definition, elements of communication 

process (source-communication-channel-receiver-coding-code-opening-correlation frame-

reflection-echo selective perception), communication types according to those participating 

in communication process System approach, basic communication models, definition and 

effects, mass communication and popular culture will be given. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İletişim ve koordinasyon kavramları 

2.Hafta Sözel iletişim 

3.Hafta Etkin iletişim kurma becerisi 

4.Hafta Sözsüz İletişim 

5.Hafta Stres ve Stres yönetimi 

6.Hafta Grup ve Grup Dinamikleri 

7.Hafta İkna Edici Konuşma 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Zaman yönetimi ve motivasyon 

10.Hafta Kültür ve İletişim 

11.Hafta Kültür ve İletişim 

12.Hafta Bireylerarası İletişimde Problem Çözme Becerileri 

13.Hafta Örgütlerde İkna 

14.Hafta Etkili iletişim 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

HAVACILIKTA İLETİŞİM DERSİ- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 
     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      
3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve 

uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 
     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik 

önlemlerini uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 
     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 
   X  

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin 

uygulamaları yönetir. 
     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 
     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

   X  

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine 

ve düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve 

doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde 

bulundurma, analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım 

geliştirebilme becerisine sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 
   X  

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi 

sahibi olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 
     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 
     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 
     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak 

hazır şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.YARIYIL 

 

Ders TÜRK DİLİ  Kod OTRD 152 

Course Turkısh Language  Code OTRD 152 

Krediler Teori:4 Uygulama:0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini 

ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yollarıdır. 

İngilizce İçerik Turkish Language´s characteristics in terms of structure and meaning, basic works,self 

expression in society, ways of using the language correctly and effectively. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Dil nedir? Dil ve kültürün millet hayatındaki yeri; dil birlikleri, Türkçenin yeri 

2.Hafta 
Yapısal olarak dil gurupları, dil çeşitleri,  sözlü anlatım çalışmaları, dilekçe yazımı 

3.Hafta Yapısal olarak dil gurupları, dil çeşitleri,  sözlü anlatım çalışmaları, dilekçe yazımı 

4.Hafta Dil bilgisi, ses bilgisi 

5.Hafta 
Ses olayları 

6.Hafta 
Şekil bilgisi (kök-gövde-ekler) ve uygulama çalışmaları 

7.Hafta Sözcük çeşitleri. Yapısı bakımından sözcükler, sözcük geliştirip değiştirme, türetme 

yolları 

8.Hafta 
Ara sınav 

9.Hafta 
Yazım kuralları ve noktalama işaretleri. 

10.Hafta 
Cümle konusuna giriş 

11.Hafta 
Cümlenin tanımı ve türleri 

12.Hafta 
Yazılı anlatımın önemi ve kompozisyon yazımı 

13.Hafta 
Anlatımın doğru ve düzgün yapılması için bilgiler 

14.Hafta 
Anlatım bozuklukları. Atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

 Final Dönemi ve Genel Değerlendirm 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

TÜRK DİLİ  DERSİ- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve 

uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik 

önlemlerini uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin 

uygulamaları yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine 

ve düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve 

doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde 

bulundurma, analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım 

geliştirebilme becerisine sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi 

sahibi olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

    X 

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak 

hazır şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi 2  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 
     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 
     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 
     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 
     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 
     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 
     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Basım ve Yayın 

Teknolojileri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 
     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 
     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 
     

15 Basım ve Yayın Teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Ders HAVACILIK ESASLARI VE 

TERMİNOLOJİSİ 

Kod OSHU152 

Course Aviation Principles and Terminology Code OSHU152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik Havacılık alfabesi Ulusal ve Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri, Ulusal Sivil havacılık 

otoritesi görev ve denetimleri, Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri ve birliklerinin 

görevleri, Hava taşımacılığı terimleri, Havalimanı terimleri, Hava terimleri, Uçak 

terimlerini, Uçuş terimleri, Uçak kumanda satıhları, Kabin & mutfak 

İngilizce İçerik Aviation Alphabets National and International Civil Aviation Authorities, National Civil 

Aviation Authority Duties and Controls, International Civil Aviation Authorities and Unions 

Duties, Air Transport Terms, Airport Terms, Air Terms, Flight Terms, Flight Terms, Aircraft 

Control Surfaces, Cabin & Kitchen 
Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl 

içi notu %100 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Havacılık alfabesi ve iletişimde sesli (fonetik) alfabenin doğru kullanımının önemi ve 

uygunsuz kullanımında uçuş güvenliğinin nasıl olumsuz etkilenebileceği, 

2.Hafta Ulusal ve Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri, 

3.Hafta Ulusal Sivil havacılık otoritesi görev ve denetimleri 

4.Hafta Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri ve birliklerinin görevleri 

5.Hafta Hava taşımacılığı terimleri 

6.Hafta Havalimanı terimleri 

7.Hafta Havalimanı terimleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Uçak terimleri 

10.Hafta Uçuş terimleri 

11.Hafta Kabin & mutfak terimleri 

12.Hafta Doküman terimleri 

13.Hafta IATA 3 harf havaalanı kodları 

14.Hafta Hava terimleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

HAVACILIK ESASLARI VE TERMİNOLOJİSİ - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

   X  

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.   X   

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

  X   

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 

 

Ders UÇUŞ PSİKOLOJİSİ ve FİZYOLOJİSİ Kod OSHK152 

Course FLIGHT PSYCHOLOGY AND 

PHYSIOLOGY 
Code OSHK152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Uçucular için uçuş psikolojisin tüm etkilerini içeren durumlar 

İngilizce İçerik Situations involving all the effects of flight psychology for volunteers 

Ön Koşul YOK – 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Havacılık psikolojisi 

2.Hafta Uçuş personeli alım aşamaları 

3.Hafta Kişilik envanteri ve mülakatlarda psikolojik değerlendirmenin önemi 

4.Hafta Havacılığa uyum yeteneği 

5.Hafta Dikkat kavramı ve kabin ekiplerinin dikkat unsurları 

6.Hafta Algı ve dikkat kavramlarının havacılıktaki önemi 

7.Hafta Havacılıkta yorgunluk, stres ve SA kaybı 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Stres kavramına genel bakış ve stres yönetimi 

10.Hafta Uçucu kişilik özellikleri 

11.Hafta Uçuş emniyetini etkileyen psikolojik faktörler 

12.Hafta Uçucu motivasyonunu yükseltmek 

13.Hafta Uçuş korkusu ve nedenleri 

14.Hafta Uçuş korkusu ve nedenleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

UÇUŞ PSİKOLOJİSİ ve FİZYOLOJİSİ Dersi - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

  X   

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

    X 

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

  X   

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

Ders KABİNDE İKRAM YÖNTEMLERİ Kod OSHK154 

Course Cabin Service Procedures Code OSHK154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik İkram, kabinde servis ekipmanları ve usulleri 

İngilizce İçerik Catering, cabin service equipment and procedures 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İkramın veriliş nedenleri 

2.Hafta Servis hazırlığı, servis yapılırken dikkat edilecek hususlar 

3.Hafta İkram malzemeleri 

4.Hafta İkram malzemelerinin korunması 

5.Hafta Yükleme ve teslimat esnasında dikkat edilecek hususlar 

6.Hafta Standart servis usulleri 

7.Hafta Yolcu niteliğine görev (Economy class, Business class, First class) verilen servis çeşitleri 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Hijyen kuralları 

10.Hafta Özel yemekler 

11.Hafta Kırtasiye malzemeler 

12.Hafta Alkollü ve alkolsüz içecek çeşitleri 

13.Hafta İçki servis kuralları 

14.Hafta Günün saatlerine göre servis şekilleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

KABİNDE İKRAM YÖNTEMLERİ Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

   X  

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

 X    

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

   X  

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

3.YARIYIL 

 
 

Ders METEOROLOJİ Kod OSHU253 

Course METEOROLOGY Code OSHU253 

Krediler Teori:2 Uygulama:0 Kredi:2 AKTS:3 

İçerik Dünya üzerindeki genel hava akımları-Basınç ve Rüzgar-Havanın stabilitesi: 

Bulutlar-Cepheler-Lokal Etkiler 

İngilizce İçerik General air currents on Earth - Pressure and Wind - Stability of air: 

Clouds-Facades-Local Effects 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Atmosferin katmanları 

2.Hafta ICAO standart atmosfer 

3.Hafta Sis türleri 

4.Hafta Türkiye ve dünyadaki meteoroloji oteriteleri 

5.Hafta Bulutların genel özellikleri 

6.Hafta Bulutların genel özellikleri 

7.Hafta Oraj,türbülans ,windsheare ve basınç 

8.Hafta Ara sınavlar 

9.Hafta Oraj,türbülans ,windsheare ve basınç 

10.Hafta Metar 

11.Hafta Sigmet 

12.Hafta Airmet 

13.Hafta Notamlar 

14.Hafta Buzlanmanın hava aracı üzerinde etkisi , şimşekler 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

METEOROLOJİ Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.   X   

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 

Ders NORMAL EMNİYET KURALLARI Kod OSHK251 

Course NORMAL SAFETY RULES Code OSHK251 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Yolcu Taşınması Kuralları, Bebek ve Çocukların Taşınması, Hasta Yolcular ve Hareket 

Kabiliyeti Kısıtlı Yolcular, Tutuklu, Deporte ve İnad yolcular, yolcuya alkol Sunumu, 

Ağırlık Denge Hesaplamaları, Kokpit Kabin Ekibi İletişimi, Yakıt Alımı, Uçuş Hazırlığı 

Talimatları, Kabin Ekibi İstasyonları, Anonslar/Ses Sistemleri, Kabin Işıkları, Güvenlik 

Brifingi ve Kapsamı, Su sistemleri, Görme ve İşitme Engelli Yolcu Brifingi, Ekip 

Koltuklarını Kullanan Yolcuya Yapılacak Brifing, Kapı Açma Kapama Kuralları, Kabin 

Hazır Raporu, Kabin İkaz Işıkları, Kabinin İzlenmesi, Uçuş Sırasında Abnormal 

Durumlar, Sigortalar, Türbülans 

İngilizce İçerik Cockpit Cabin Team Communication, Fuel Purchase, Flight Preparation Instructions, Cabin 

Crew Stations, Announcements / Cockpit Stations, Passenger Transportation Rules, Infant 

and Child Carriage, Patient Passengers and Mobility Restricted Passengers, Imprisoned, 

Deported and Inad Passengers, Passenger Alcohol Presentation, Weight Balance 

Calculations, Sound Systems, Cabinet Lights, Security Briefing Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yolcu Taşınması Kuralları 

2.Hafta Bebek ve Çocukların Taşınması 

3.Hafta Hasta Yolcular ve Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcular 

4.Hafta Tutuklu, Deporte ve Inad yolcular 

5.Hafta Yolcuya Alkol Sunumu ,Yüklerin Taşınması ,Ağırlık Denge Hesaplamaları 

6.Hafta Genel değerlendirme 

7.Hafta Vize 

8.Hafta Kokpit, Kabin Ekibi İletişimi, Uçakta Yolcu Varken Yakıt Alımı, Uçak Park 

Yerindeyken Yolcu Alımının Sağlanması 9.Hafta Uçuş hazırlığı talimatları, Uçuş öncesi kontrol 

10.Hafta Emergency malzeme kontrolleri, Demo malzemeleri, Kabin arıza defteri, Güvenlik 

kartları 11.Hafta Kabin ekibi istasyonları Anonslar /ses sistemleri Yerde yapılan anons sıralaması 

Elektronik Aletlerin kullanımı Uçak içi eğlendirici sistemler Kabin ışıkları 12.Hafta Güvenlik brifingi ve kapsamı Su sistemleri Görme ve işitme engelli yolcu brifingi 

Ekip koltuklarını kullanan yolcunun brifingi Kapı açma –kapama kuralları 13.Hafta Kapı slide posizyonları Kabin hazır raporu Kabin ikaz ışıkları 

14.Hafta Kabinin izlenmesi Uçuş sırasında abnormal durumlar Sigortalar Türbülans 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

NORMAL EMNİYET KURALLARI  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

   X  

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

   X  

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

   X  

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

   X  

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

Ders ORGANİZASYON VE 

SORUMLULUKLAR 

Kod OSHK253 

Course Organisation and Responsibilities Code OSHK253 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Kabin ekibi performansının ölçümünde değerlendirilen niteliklerin tanımlanması 

İngilizce İçerik Identification of qualities assessed in the measurement of cabin performance 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Hizmet Kavramı 

2.Hafta Hizmet Stratejisi Geliştirmenin Önemi 

3.Hafta Müşteri Odaklı Kuruluş Olmanın Tanımı 

4.Hafta İlk İzlenim ve Sağlıklı İletişim Kurma Yolları 

5.Hafta Kabin Ekiplerinin Uçuşa Kabul Edilmesi 

6.Hafta Kabin Memuru Seçiminde Gereken Şartlar 

7.Hafta Kabin memuru özellikleri ve zarafet, doğru makyaj 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Uçuş Öncesi ve Uçuşa Hazırlık Aşaması 

10.Hafta Kabin Ekibi Uçuş ve Dinlenme Süreleri 

11.Hafta Yolcu Karşılama, Yerleştirme ve Uğurlama 

12.Hafta Strese Bakış Açısı ve Stresle Başa Çıkma Yollar 

13.Hafta Kabin Ekibi Uçuş ve Dinlenme Süreleri 

14.Hafta Kabin Ekibi Uçuş ve Dinlenme Süreleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR Dersi - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

    X 

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.   X   

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

    X 

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

   X  

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



Ders DİKSİYON Kod OSHK255 

Course DICTION Code OSHK255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Güzel ve etkili konuşma kavramı, türleri ve diksiyon sanatının unsurları 

İngilizce İçerik The concept of beautiful and effective speech, its types and elements of diction art 

Ön Koşul YOK 

Ölçme Değerlendirme 

ve Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Diksiyon nedir 

2.Hafta Anons okuma teknikleri 

3.Hafta Anons okuma teknikleri 

4.Hafta Kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma 

5.Hafta Kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma 

6.Hafta Kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma 

7.Hafta Bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesi 

10.Hafta Topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilme 

11.Hafta Topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilme 

12.Hafta Ses bilim açısından tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilme 

13.Hafta Ses bilim açısından tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilme 

14.Hafta Sesini etkili bir biçimde kullanabilme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

DİKSİYON Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve 

uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik 

önlemlerini uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

  X   

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin 

uygulamaları yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve 

doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde 

bulundurma, analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme 

becerisine sahiptir. 

     

11 
Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı      

 uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir.      

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi 

sahibi olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak 

hazır şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 

 

 

Ders ACİL DURUM EMNİYET 
UYGULAMALARI I 

Kod OSHK257 

Course Emergency Safety Practices I Code OSHK257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Kabin ekibinin uçuş sırasında karşılaşabileceği abnormal durumlarda, Uçuş Emniyeti ile 

ilgili prosedürlere uygun hareket edebilmesi için gerekli bilgilerin aktarımı 

İngilizce İçerik Transmission of the information necessary for the cabin crew to comply with the 

Flight Safety procedures in the event of an encounter in flight 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yavaş ve ani basınç boşalması ( Decompression), Yangın ( Fire ), Tahliye ( Evacuation) 

2.Hafta Yavaş ve ani basınç boşalması ( Decompression), Yangın ( Fire ), Tahliye ( Evacuation) 

3.Hafta Inkapasite pilot ( Pilot incapacition) 

4.Hafta Yangın ve duman 

5.Hafta Yangın tiplerine göre uygulanacak prosedürleri ve kullanılacak söndürücüler 

6.Hafta Yangın /Duman prosedürü ve sabit yangın söndürme sistemleri 

7.Hafta Potansiyel yangın riski taşıyan bölgelerin ve duman dedectörlerinin kontrolü 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Kabin Yangınları/Tuvalet Yangınları/Galley Yangınları/Kokpit Yangınları 

10.Hafta Tahliye prosedürleri 

11.Hafta Acil durum zorunlu Karaya/Suya İniş konularını, Hazırlıksız Acil iniş Prosedür ve 

 Komutları(Suya ve Karaya Tahliye) Hazırlıklı Acil iniş Prosedür ve Komutları(Suya ve 

Karaya Tahliye) 

12.Hafta Acil durum zorunlu Karaya/Suya İniş konularını, Hazırlıksız Acil iniş Prosedür ve 

Komutları(Suya ve Karaya Tahliye) Hazırlıklı Acil iniş Prosedür ve Komutları(Suya ve 

Karaya Tahliye) 

13.Hafta Tahliyede kullanılan acil durum malzemeleri, Slide/ Slide-Raft/ Slide Raft Malzemeleri 

14.Hafta Tahliyede kullanılan acil durum malzemeleri, Slide/ Slide-Raft/ Slide Raft Malzemeleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

ACİL DURUM EMNİYET UYGULAMALARI I Dersi - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

   X  

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

    X 

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

    X 

12 
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi      

 olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.      

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 

Ders HAVACILIKTA İLKYARDIM Kod OSHK259 

Course First Aid in Aviation Code OSHK259 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi:3 AKTS: 3 

İçerik Genel ilkyardım bilgileri,kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli 

olarak müdahalede bulunma konuları 

İngilizce İçerik General first aid information, measures against accidents that may occur in the 

cabin and intentionally intervening 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Genel ilkyardım bilgileri, hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi 

2.Hafta Temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, Yaralanmalarda ilkyardım 

3.Hafta Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım, kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım 

4.Hafta Bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım 

5.Hafta Hayvan ısırmalarında ilkyardım 

6.Hafta Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım 

7.Hafta Boğulmalarda ilkyardım 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Hasta yaralı taşıma teknikleri 

10.Hafta Uçuşun Fizyolojik Etkileri,Hava tutması,Jet lag 

11.Hafta Uçuşta Hijyen,Kişisel Hijyen 

12.Hafta Yolculuk sağlığı,Beslenme 

13.Hafta Kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli olarak müdahalede bulunma 

14.Hafta Kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli olarak müdahalede bulunma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

HAVACILIKTA İLKYARDIM Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

   X  

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

 X    

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 
Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır      

 şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler.      



 

 

Ders EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Kod OSHK261 

Course Crew Resource Management Code OSHK261 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü, Ekip çalışması, kişilik etkileşimleri, 

sinerji, motivasyon, kişisel farklılıkları anlama ve onlarla başa çıkma, hatalar zinciri, 

kızgınlıkla başa çıkma, beden dili, Stres yönetimi, sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve 

zihinsel limitler, Profesyonellik, İletişim, iletişim ve algılama farklılıkları, Yorgunluk, iş 

yükü yönetimi, Durum değerlendirmesi, Risk yönetimi, Karar verme 

İngilizce İçerik Leadership, physical and mental limits involving management of people, crowd control, 

teamwork, personality interactions, synergy, motivation, understanding of individual 

differences and coping with them, mistake chain, resentment, body language, stress 

management, health and stress, professionalism , Communication, communication and 

perception differences, Fatigue, workload management, Case evaluation, Risk 

management, Decision making 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü 

2.Hafta Liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü 

3.Hafta Ekip çalışması, kişilik etkileşimleri, sinerji, motivasyon, kişisel farklılıkları anlama ve 

onlarla başa çıkma 

4.Hafta Hatalar zinciri, kızgınlıkla başa çıkma, beden dili, kendine aşırı güven 

5.Hafta Stres yönetimi, sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler 

6.Hafta Profesyonellik 

7.Hafta Zaman Yönetimi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta İletişim, iletişim ve algılama farklılıkları 

10.Hafta Yorgunluk, iş yükü yönetimi 

11.Hafta Durum değerlendirmesi 

12.Hafta Risk yönetimi,karar verme 

13.Hafta Beslenme, zihin ve vücudun çalışma esasları, yeme alışkanlığı. Brifing, De brifing 

14.Hafta Beslenme, zihin ve vücudun çalışma esasları, yeme alışkanlığı. Brifing, De brifing 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

EKİP KAYNAK YÖNETİMİ Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

 X    

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

    X 

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 
Ders HAVACILIK İNGİLİZCESİ  Kod OYDL251 

Course Professional Foreign Language Code OYDL251 

Krediler Teori: 1 Uygulama:1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Yolcuların karşılanması,güvenlikle ilgili bilgilerin verilmesi,kalkış öncesi kontroller, Dil 

becerileri:kibarca ricada bulunma,bir şeyin nasıl çalıştığını gösterme, Telafuz:güvenlikle 

ilgili yönergelerin okunması 

İngilizce İçerik Giving passengers information, providing safety information, pre-departure checks, 

Language skills: politely riding, showing how something works, Telafuz: reading safety 

instructions 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin ve kullanılacak metaryellerin tanıtımı. 

2.Hafta Uçus öncesi brifing,iş arkadaşları ile tanışma Dil becerileri:Tanışma. 

3.Hafta Yolcuların karşılanması,güvenlikle ilgili bilgilerin verilmesi,kalkış öncesi kontroller, Dil 

becerileri:kibarca ricada bulunma,bir şeyin nasıl çalıştığını gösterme, Telafuz:güvenlikle 

ilgili yönergelerin okunması 

4.Hafta İlk anonsun yapılması,yolcuların yerleşmesine yardım edilmesi Dil becerileri:Resmi ve 

gayri resmi dil kullanımı,yolcuların ihtiyaçlarıyla ilgilenme. 

5.Hafta Yiyecek ve içeceklerle ilgili seçenek verme,içeceklerin sunulması,"Duty-free" satışları. 

Dil Becerileri:Seçenek sunulması. 

6.Hafta Dil Becerileri:özür dileme. 

7.Hafta Uçaktaki kazalarla ilgilenme,ciddi tıbbi vakalarla ilgilenme,tıbbi vakaların rapor 

edilmesi. Dil becerileri: tıbbi sorunlarla ilgileneme,mürettabata talimat verme,geçmiş 

hakkında konuşabilme. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Uçaktaki kazalarla ilgilenme,ciddi tıbbi vakalarla ilgilenme,tıbbi vakaların rapor 

edilmesi. Dil becerileri: tıbbi sorunlarla ilgileneme,mürettabata talimat verme,geçmiş 

hakkında konuşabilme. 

10.Hafta Uçuş sırasındaki acil durumlar Dil Becerileri:Talimat verme. 

11.Hafta Şikayetler ve sorunlu yolcular Dil becerleri:Yardım teklif etme. 

12.Hafta İniş hazırlıkları Dil Becerileri:zaman hakkında konuşabilme,yapılan işlemlerin kontrol 

edilmesi. 

13.Hafta İniş hazırlıkları Dil Becerileri:zaman hakkında konuşabilme,yapılan işlemlerin kontrol 

edilmesi. 

14.Hafta Yolcuların uçaktan uğurlanması, Dil Becerileir:Öneride bulunma. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

HAVACILIK İNGİLİZCESİ Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılİLİZCESİ ık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler 

hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

    X 

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



4.YARIYIL 

 

 

Ders HAREKAT PERFORMANS VE RAMP Kod OSHU258 

Course Operation Performance And Ramp Code OSHU258 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Yer hizmet standartlarını gözden geçirmek ve ilgili pratikleri gözden geçirmek. Program 

tanımı, program gereksinimleri ve düzenlemeler ve referanslar. 

İngilizce İçerik To keep an eye on ground service standards and to monitor relevant practices. 

Program description, program requirements and regulations and references. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yer Hizmetleri'ne Giriş 

2.Hafta Yer Hizmetleri'ne Giriş 

3.Hafta Yer Hizmetlerinde Dokümantasyon. 

4.Hafta Program Manueli ve Denetim Hazırlığı 

5.Hafta Yer Hizmetleri Standart Manueli. 

6.Hafta Yük kontrol ve yolcu hizmetleri. 

7.Hafta Yük kontrol ve yolcu hizmetleri. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Bagaj hizmetleri. 

10.Hafta Hava taşıtı yönetimi. 

11.Hafta Hava taşıtı ve yer hizmetleri yönetimi 

12.Hafta Kargo ve posta 

13.Hafta Data hizmetleri. 

14.Hafta Genel tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

HAREKAT,PERFORMANS VE RAMP Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

  X   

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

   X  

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

 X    

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ Kod OSHK252  

Course Safety Management System Code OSHK252 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Havacılık faaliyetlerindeki ,kabinde olması gereken emniyet prosedürleri 

İngilizce İçerik Safety procedures that must be carried out in aviation activities 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kokpit/kabin ekibi iletişimi  

2.Hafta Yakıt alımı, uçakta yolcu varken yakıt alımı, Yakıt alınırken çıkışlarda alınacak 

önlemler 

 

3.Hafta Uçak park yerindeyken emniyetin sağlanması, Uçuş hazırlığı talimatları  

4.Hafta Uçak park yerindeyken emniyetin sağlanması, Uçuş hazırlığı talimatları  

5.Hafta Kabin ekibi brifingi  

6.Hafta Uçuş öncesi kontrol, acil durum malzeme kontrolleri  

7.Hafta Demo malzemeleri, kabin arıza defteri, güvenlik kartları, Kabin ekibi istasyonları  

8.Hafta Ara Sınav  

9.Hafta Demo malzemeleri, kabin arıza defteri, güvenlik kartları, Kabin ekibi istasyonları  

10.Hafta Anonslar/ses sistemleri, yerde yapılan anons sıralaması, Elektronik aletlerin kullanımı, 

uçak içi eğlendirici sistemler 
 

11.Hafta Anonslar/ses sistemleri, yerde yapılan anons sıralaması, Elektronik aletlerin kullanımı, 

uçak içi eğlendirici sistemler 
 

12.Hafta Kabin ışıkları, su sistemleri, Güvenlik brifingi ve güvenlik brifingi kapsamı Görme ve 

işitme engelli yolcu brifingi, ekip koltuklarını kullanan yolcuya yapılacak brifingi 
 

13.Hafta Kapı açma-kapama kuralları, Kapı slide pozisyonları  

14.Hafta Kabin ikaz ışıkları, Kalkış/iniş öncesi kabin hazır raporu Kabinin izlenmesi  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında      

 temel düzeyde bilgi sahibidir.      

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

   X  

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

   X  

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

    X 

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 
Ders YOLCU HİZMETLERİ Kod OSHK254 

Course PASSENGER SERVICE Code OSHK254 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması, Havaalanına ve uçağa yolcu giriş ve 

çıkış işlemleri,  Uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri 

İngilizce İçerik Civil aviation business organization scheme, passenger entry and exit procedures 

to and from airports, passenger entry and exit procedures to and from airports 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması 

2.Hafta Sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması 

3.Hafta Çalışanların görevleri ile yardımcı Bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri 

4.Hafta Yolcu hizmetlerde kullanılan yabancı terimler 

5.Hafta Havaalanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri 

6.Hafta Yolcu hizmetlerde kullanılan evrakların içerik ve işlevleri 

7.Hafta Olağan olmayan durumlarda sorumluluklar 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri 

10.Hafta Yönlendirme teknikleri 

11.Hafta Olağan olmayan durumlarda sorumluluklar 

12.Hafta Yer Hizmetleri İlkeleri 

13.Hafta Problem Çözme 

14.Hafta Genel Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

YOLCU HİZMETLERİ Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

   X  

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.   X   

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

 X    

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 

 

Ders TEMEL UÇAK VE UÇUŞ BİLGİSİ Kod OSHK256 

Course Basic Aircraft and Flight Information Code OSHK256 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Dünya Sivil Havacılık Tarihi ile Türk Sivil Havacılığının gelişimi, Temel Uçuş Teorisi 

Atmosfer fiziği, Uçak Aerodinamiği,  Uçağın Yapısı  ve Sistemleri incelenmektedir. 

İngilizce İçerik History of World Civil Aviation and Development of Turkish Civil Aviation, Basic Flight 

Theory Atmosphere Physics, Aircraft Aerodynamics, Aircraft Structures and Systems are 

examined. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dünya Sivil Havacılık Tarihi;,ilkel dönemden günümüz havacılığına geçiş 

2.Hafta Türk Sivil Havacılığını düzenleyen kurumlar 

3.Hafta Atmosfer Fiziği; Havanın fiziksel özellikleri 

4.Hafta Uçuş teorisi: Aerostatik ve aerodinamik tutunma 

5.Hafta Uçak aerodinamiği: Hava akışı, yoğunluk basınç ilişkisi Arşimed Prensibi 

6.Hafta Aerodinamik kuvvet ve bileşenleri, Newton Hareket Kanunları 

7.Hafta Aerodinamik kuvvet ve bileşenleri, Bernoulli Yasası ve uçak üzerine etkiyen kuvvetler 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Uçak Yapısı ve yerden kesilme 

10.Hafta Gövde yapısı, Kanat profili 

11.Hafta Uçuş kumanda yüzeyleri, Kuyruk takımı, 

12.Hafta İniş takımları, motorlar, hidrolik güç, APU, electriki güç,oksijen ve yangın sistemleri 

13.Hafta Uçak Kontrol Sistemleri ; Auto flight, communication, navigation 

14.Hafta Uçak Sistemleri ; subsonic,transonik, süpersonik ve hypersonik süratler. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

TEMEL UÇAK VE UÇUŞ BİLGİSİ Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

    X 

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.   X   

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

   X  

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

     

 sahiptir.      

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

  X   

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 

 

 
Ders HAVAYOLU PAZARLAMASI Kod OSHK258 

Course Airline Marketing Code OSHK258 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Pazarlama kavramının neler içerdiği ve havayolu işletmelerinin pazarlama 

faaliyetlerinin neler olduğunu anlatmaya yönelik konuları içermektedir. 

İngilizce İçerik It includes topics about what the marketing concept includes and what the 

marketing activities of airline companies . 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Pazarlamaya Giriş 

2.Hafta Geleneksel ve modern pazarlama anlayışı 

3.Hafta Pazar ve pazar kriterleri 

4.Hafta Havayolu İşletmelerinde Hedef Pazar 

5.Hafta Havayolu İşletmelerinde  Pazarlama Stratejileri 

6.Hafta Havayolu İşletmelerinde  Pazarlama Çeşitleri 

7.Hafta Havayolu İşletmelerinde Dağıtım Kanalları 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Pazarlama karması unsurları 

10.Hafta Havayolu İşletmelerinde  İhracat pazarlamasına etki eden faktörler 

11.Hafta Havayolu İşletmelerinde  Dış pazar araştırması 

12.Hafta Havayolu İşletmelerinde  İç pazar araştırması 

13.Hafta Havayolu İşletmelerinde  Pazar Hedefleri 

14.Hafta Havayolu İşletmelerinde  Müşteri Tutundurma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

HAVAYOLU PAZARLAMASI Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.  X    

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

    X 

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

  X   

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 

 

 
Ders EKİP PLANLAMA VE EKİP YÖNETİMİ Kod OSHK260 

Course Crew Planning and Management Code OSHK260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Ulusal ve uluslararası kalite mevzuatı ve kalite talimatları ve önemi 

İngilizce İçerik National and international quality legislation and quality instructions and priorities 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kalite Tanımı 

2.Hafta Kalite Yönetimi 

3.Hafta Kalite Sistemine Giriş 

4.Hafta Ulusal ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Mevzuatı 

5.Hafta Ulusal ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Mevzuatı 

6.Hafta Kalite Sistemi Standartlarının Gelişimi 

7.Hafta Kalite Sistemi Standartlarının Gelişimi 

8.Hafta Ara sınavlar 

9.Hafta ISO 9001@2008 Maddelerinin Havacılık Sektörü İçin Uygulanması 

10.Hafta Kalite ve Emniyet Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişkinin Açıklanması 

11.Hafta Kalite ve Emniyet Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişkinin Açıklanması 

12.Hafta Kalite Denetimlerine Giriş 

13.Hafta Uçuşlarda Yapılan Kalite Denetimleri 

14.Hafta Uçuşlarda Yapılan Kalite Denetimleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

EKİP PLANLAMA VE EKİP YÖNETİMİ  Dersi - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.     X 

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

    X 

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

   X  

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

     

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     



 
Ders TEHLİKELİ MADDELER Kod OSHU256 

Course Dangerous Goods Code OSHU256 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS:4 

İçerik Tehlikeli madde kavramı ve sınıflandırmalar; hiçbir şekilde hava yoluyla taşınamayacak 

tehlikeli maddeler,birimler ve kullanılan dokümanlar, tehlikeli maddelerin hava yoluyla 

taşınmasına ait sorumluluk grupları,göndericiler, kargo acenteleri, hava yolu işletmesi, 

yük planlayıcıları ve uçuş ekibi, tehlikeli maddeler için göndericinin ve taşıyıcının 

sorumlulukları, konşimentonun hazırlanması, tehlikeli maddelerin kabulü, depolanması, 

yüklenmesi ve kontrolü 

İngilizce İçerik Concept and classification of dangerous substances; The responsibility of the shipper and 

the carrier for the dangerous goods, the preparation of the air waybill, the preparation of the 

air waybill, the cargo agencies, the airway operator, the load planners and the flight team, 

the preparation of the air waybill, the dangerous materials, the units and the documents 

used, Acceptance, storage, installation and control 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi 

2.Hafta Tehlikeli madde kurallarının uygulanması, Tehlikeli madde tanımı. 

3.Hafta Genel taşıma gereklilikleri, Tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları. 

4.Hafta Göndericinin sorumlulukları, Taşıyıcının sorumlulukları. 

5.Hafta Tehlikeli madde limitleri, Havayolu ile taşınması yasak olan tehlikeli maddeler. 

6.Hafta Gizli tehlikeli maddeler, Yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli 

maddeler. 

7.Hafta Gizli tehlikeli maddeler, Yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli 

maddeler. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta SHGM Sıvı Kısıtlamaları 

10.Hafta Tehlikeli madde sınıfları 

11.Hafta Tehlikeli madde sınıfları 

12.Hafta Çeşitli tehlikeli maddeler, Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi. 

13.Hafta Çeşitli tehlikeli maddeler, Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi. 

14.Hafta Hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması, Taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli 

maddeler. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

TEHLİKELİ MADDELER Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 

     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 

     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 

     

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 

     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 

     

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 

     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 

    X 

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 

     

 

 

 

 

 



Ders ACİL DURUM EMNİYET 

UYGULAMALARI II 

Kod OSHK262 

Course Emergency Safety Practices II Code OSHK262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Acil durum senaryolarının uygulamasının yapılması 

İngilizce İçerik Implementation of emergency scenarios 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100 

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Emergency malzemelerin tanıtılması 

2.Hafta Yavaş ve ani basınç boşalması 

3.Hafta Inkapasite pilot 

4.Hafta Yangın ve duman 

5.Hafta Yangın tiplerine göre uygulanacak prosedürleri ve kullanılacak söndürücüler 

6.Hafta Yangın /Duman prosedürü ve sabit yangın söndürme sistemleri 

7.Hafta Potansiyel yangın riski taşıyan bölgelerin ve duman dedectörlerinin kontrolü 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Kabin Yangınları/Tuvalet Yangınları/Galley Yangınları/Kokpit Yangınları 

10.Hafta Tahliye prosedürleri 

11.Hafta Acil durum zorunlu Karaya/Suya İniş konularını, Hazırlıksız Acil iniş Prosedür ve 

Komutları(Suya ve Karaya Tahliye) Hazırlıklı Acil iniş Prosedür ve Komutları(Suya ve 

Karaya Tahliye) 

12.Hafta Acil durum zorunlu Karaya/Suya İniş konularını, Hazırlıksız Acil iniş Prosedür ve 

Komutları(Suya ve Karaya Tahliye) Hazırlıklı Acil iniş Prosedür ve Komutları(Suya ve 

Karaya Tahliye) 

13.Hafta Tahliyede kullanılan acil durum malzemeleri, Slide/ Slide-Raft/ Slide Raft Malzemeleri 

14.Hafta Tahliyede kullanılan acil durum malzemeleri, Slide/ Slide-Raft/ Slide Raft Malzemeleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

 

ACİL DURUM EMNİYET UYGULAMALARI II Dersi - Program 

Öğrenme Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Sivil havacılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında 

temel düzeyde bilgi sahibidir. 
     

2 Sivil havacılık sektörü ve alt işletme kolları hakkında bilgi sahibidir.      

3 Sivil havacılıktaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar 

ile ilgili bilgi sahibidir. 
     

4 Kabin hizmetleri kapsamındaki faaliyet, prosedür ve güvenlik önlemlerini 

uygular. Bu uygulamaları yönetecek düzeyde bilgi sahibidir. 
   X  

5 Kabin hizmetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara 

karşı karar verir. 
     

6 Uygulamalarda acil durum ve güvenlik prosedürlerine ilişkin uygulamaları 

yönetir. 
    X 

7 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile ilgili uygulamaların evrensel ve 

toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 
     

8 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri 

doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, 

değerlendirir ve geliştirir. 

     

9 Havacılık sektöründe mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp 

yönetebilme, ekip arkadaşlarıyla grup çalışmalarını yürütebilecek bilgi, 

beceri ve yetkinliğe sahiptir. 

     

10 Sivil havacılık alanı ile ilgili sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve 

düşünme yeteneğine, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru 

tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurma, 

analitik düşünce yapısına ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine 

sahiptir. 

     

11 Uçuş emniyeti ve diğer teknik prosedürlerin önemi ve detaylı 

uygulanması hakkında farkındalığa sahiptir. 
    X 

12 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi 

olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 
     

13 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 
     

14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı 

iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 
     

15 Temel bilgisayar bilgisine sahip olup tasarım ilkelerine uygun olarak hazır 

şablonlar ile tanıtım materyali hazırlayabilirler. 
     

 


