




Temel Vizyonumuz

Üniversitemiz vizyonu; Teknoloji ile bütünleşen, araştırma-geliştirmeyi
destekleyen, inovatif ürünler geliştirmeye odaklı, girişimciliğe değer
veren, dijital platformlara aktarılabilecek iş modellerini önceleyen,
uluslararası işbirliklerine açık bir eğitim modeli benimsemektedir.
Vizyonumuz, dijital teknolojiden yararlanarak, nesnelerin İnterneti ve
yapay zekâyla donatılmış bir dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek,
geleceğin mesleklerinde önemli roller üstlenecek bir nesil
yetiştirmeye dayanmaktadır. Sivil Havacılık Yüksekokulumuz vizyonu
da bu kapsamda uluslararası düzeyde sivil havacılık sektörüne katkı
sağlayacak şekilde donanımlı ve çağın gerekliliklerini yakalamış
öğrenciler yetiştirmek temelinde oluşturulmuştur.



Temel Misyonumuz

Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak
misyonumuz, teknolojiyi, uygulamayı, İngilizceyi ve sektörü
merkezine alan bu entegre eğitim modeli sonunda öğrencilerimizi iş
hayatına donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. Pozitif bilimi esas
alarak bilgi üreten, analitik ve eleştirel düşünebilen, proje temelli
eğitim modeliyle teknolojik devrimin sosyal yaşama ve iş hayatına
getireceği yenilikleri, fırsatları değerlendirecek; dijitalleşen,
otomasyon sistemleri ve robotik teknolojilerle bütünleşen bir
dünyanın gerektirdiği becerilere sahip; geleceğin mesleklerine uyum
sağlayacak; yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen bir nesil
yetiştirmektir.



✓ Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun bütün bölümleri İstanbul’da Maslak 1453 Sitesinde 
Nişantaşı Üniversitesi NeoTech kampüsü içerisinde yer almaktadır. 

✓ Akademik kadromuz sektör deneyimi olan öğretim elemanlarından oluşturulmuş 
olup, fütürist bir anlayışla çağın gereklerine uygun EĞİTİM 5.0 anlayışı ışığında eğitim 
verilmektedir.

✓ Bölümlerimizde SHGM mevzuatlarına uygun olarak bir yılda iki dönem olmak üzere 
toplam 8 dönem ders verilmektedir. Yoğun İngilizce( Genel İngilizce, Teknik 
Terminoloji, Freyzyoloji) ile de teknik niteliğin arttırılmasına gayret edilmektedir. 

✓ Yüksekokulumuzda isteğe bağlı hazırlık programı da mevcuttur.

✓ Dokuz Adet Havacılık Bölümü Bulunan Üniversitemizde (ÇAP) Çift anadal ve Yan dal 
yaparak ücretsiz çift diploma alma olanağı mevcuttur.



BÖLÜM ADI PUAN TÜRÜ BAŞVURU ŞARTLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ SAYISAL SAĞLIK RAPORU VAR (İSTEĞE BAĞLI)

UÇAK BAKIM ONARIM SAYISAL SAĞLIK RAPORU VAR (İSTEĞE BAĞLI)

HAVA TRAFİK KONTROL SAYISAL SAĞLIK RAPORU , ÖZEL YETENEK SINAVI VAR (İSTEĞE BAĞLI)

PİLOTAJ (İNGİLİZCE) SAYISAL SAĞLIK RAPORU VAR (ZORUNLU)



•Pilotaj (İngilizce)

•Hava Trafik Kontrol

•Havacılık Elektrik ve Elektroniği

•Uçak Bakım Onarım



SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULUMUZUN SON TEKNOLOJİ ATÖLYE, 
LABORATUVAR VE SİMÜLATÖRLERİ İLE MODERN UYGULAMA OLANAKLARI

Uygulama dersleri, sektör deneyimi olan donanımlı eğitmenlerle, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatlarına ve diğer ilgili mevzuatlarına
uygun müfredat ile teorik dersler ve uygulama eğitimleri, özel olarak
temin edilmiş eğitim setleriyle modern atölyelerde verilmektedir.







Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünde dersler, sektör deneyimi olan
donanımlı eğitmenlerle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatlarına ve diğer
ilgili mevzuatlarına uygun müfredat ile teorik dersler ve uygulama eğitimleri,
özel olarak temin edilmiş eğitim setleriyle modern atölyelerde verilmektedir.

UBO-HEE Yapısal Atölyesi

UBO-HEE Mekanik Atölyesi



Eğitim Programı
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümünde
bir yılda iki dönem olmak üzere toplam 8
dönem ders verilmektedir. Yoğun İngilizce ile
de teknik niteliğin arttırılmasına gayret
edilmektedir. Bu çerçevede; uçuş teorisi,
elektrik devreleri, elektronik devreler,hasarsız
kontrol yöntemleri, havaaracı bakım atölyesi,
seyrüsefer sistemleri, elektronik gösterge
sistemleri, modern aviyonik sistemler, elektrik
makinaları vb. SHGM mevzuatlarına uygun
dersler verilmektedir.

Uçak Yakıt Eğitim Seti



Çalışma Alanları

Mezunlar Türk Hava Yolları, Pegasus gibi özel sektör havacılık
şirketlerinde, Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım
Merkezleri, Savunma Sanayii gibi kamu ve askeri kuruluşlarda,
özel şirketlerin hava yolu tesislerinde, hava aracı bakım
merkezleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer
işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır. Bu kapsamda
Hat bakım, üs bakım ve aviyonik atölyeler çalışma alanlarını
oluşturmaktadır.

Mezunlarımız ayrıca, havacılık alanı başta olmak üzere ilgi
duydukları alanlarda yüksek lisans, doktora programlarına
başvurarak kariyerlerini farklılaştırabilirler.

Akademisyen olmak isteyenler Akademik Kariyer Yapabilir.



UBO-HEE Mekanik Atölye

Yangın Eğitim Seti

Mekanik ve yapısal atölyeler ile 

teorik bilginin destekleyicisi 

olarak uygulamaya yönelik 

eğitimler verilmektedir.



Eğitim Programı
Uçak Bakım ve Onarım Bölümü; dört yıllık eğitim programlarını sahaya ait teknik dersler ve 
uygulamaların yanı sıra diğer ilgili alanlardan da sağladığı değişik seçmeli ders ve konularla 
zenginleştirmiştir. Yoğun İngilizce ile de teknik niteliğin arttırılmasına gayret edilmiştir. Bu 
çerçevede Uçak bakım terminolojisi, gaz türbinli motor teorisi, uçak donanım ve uygulamaları, 
uçak elektrik sistemleri ve uçuş kontrolleri gibi teknik dersler ve üç dönemlik mesleki İngilizce 
dersleri verilmektedir. 



Çalışma Alanları
Mezunlar Türk Hava Yolları, Pegasus gibi özel sektör havacılık
şirketlerinde, Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri,
Savunma Sanayii gibi kamu ve askeri kuruluşlarda, özel şirketlerin
hava yolu tesislerinde, hava aracı bakım merkezleri ve havacılık
alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde
çalışmaktadır. Bu kapsamda Hat bakım, üs bakım ve motor revizyon
atölyelerinde çalışma alanları bulunmaktadır.

Mezunlarımız ayrıca, havacılık alanı başta olmak üzere ilgi 
duydukları alanlarda yüksek lisans, doktora programlarına 
başvurarak kariyerlerini farklılaştırabilirler.

Akademisyen olmak isteyenler Akademik Kariyer Yapabilir.



Mekanik ve yapısal atölyeler ile teorik bilginin 

destekleyicisi olarak uygulamaya yönelik 

eğitimler verilmektedir.

UBO-HEE Mekanik Atölye

Yangın Eğitim Seti





Pilotaj bölümümüz Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylı eğitim
organizasyonu olarak yetkilendirilmiştir.
Onaylı eğitim organizasyonu, pilot lisansı
alınmasına esas oluşturan teorik bilgi ve uçuş
eğitimini verebilecek ve SHGM tarafından
onaylanmış eğitim kuruluşunu ifade eder.
Bölümle ilgili hususlar PİLOT LİSANS
YÖNETMELİĞİ (SHY-1) kapsamında
yürütülmektedir.



• Nişantaşı üniversitesi, dünyanın dört bir yanından gelen
öğrencilerden oluşan çok kültürlü bir ortam yaratmaktadır.

• Üniversitemiz, havacılık eğitiminde Türkiye‘nin en değerli
markalarından biri olan SHGM onaylı ERAH Uçuş okuluyla,
öğrencilerimizin uygulamalı uçuş eğitimleri için protokol
imzalamıştır.

• Üniversitemiz küresel havacılık endüstrisindeki gelişmeleri yakından
takip ederek, havayolu İşletmelerinin beklentilerine uygun bir eğitim
sunmaktadır.



➢ Çalışma Alanları

➢ Mezunlarımız, ulusal veya uluslararası havayolları işletmeleri ve genel havacılık
işletmeleri,

➢ Kurumsal havacılık (Business Jet vb. şirket uçaklarını uçurmak), tarımsal
havacılık ( tohum serpme, ilaçlama) ve askeri havacılık alanlarında istihdam
edilebilmektedir.

➢ Mezunlarımız ayrıca, havacılık alanı başta olmak üzere ilgi duydukları alanlarda
yüksek lisans, doktora programlarına başvurarak kariyerlerini farklılaştırabilirler.

➢ Akademisyen olmak isteyenler Akademik Kariyer Yapabilir.



Hava Trafik Kontrol Lisans Programı, 4 yıllık bir program olup, ulusal ve uluslararası
standartlara göre hava trafik kontrolör lisansını almaya yeterli teorik ve pratik
bilgiye sahip hava trafik kontrol adayı yetiştirmektedir.

Bölümle ilgili hususlar, HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETLERİ PERSONELİ LİSANS VE
DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ (SHY 65-01) kapsamında yürütülür.





HAVA TRAFİK KONTROL BÖLÜMÜMÜZDE

Sekiz yarıyıl sürecek olan eğitim planında temel havacılık, hava trafik
kontrol mesleki dersleri ve havacılık İngilizcesi dersleri yer
almaktadır.

Mesleki dersler teorik (Emniyet Yönetimi, Hava Trafik Kontrol
Olağanüstü Durumlar vb.) ve simülasyon dersleri (meydan kontrol
similasyonu, radarlı/radarsız yaklaşma vb.) olarak ikiye ayrılmış olup,
Doc. 4444 ve ICAO ANNEX‘leri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

Uygulama dersleri, Türkiye’de sadece iki üniversitede olan son
teknoloji 360 Derece Meydan Kontrol Simülatörü ve Radarlı/Radarsız
Simülatör laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.



Kayıt Olmak İçin Ön Koşullar

1-Üniversitemizce yapılacak olan üç aşamalı 
özel yetenek sınavlarını başarılıyla 
tamamlamak.

https://shyo.nisantasi.edu.tr/#collapse2


2-SHGM tarafından yetkilendirilmiş Yetkili Tıp
Merkezlerinden ya da tam teşekküllü hastanelerden
ICAO Ek-1 Sınıf 3’e göre uygun sağlık raporu almak.

Yetkili Tıp Merkezleri, iletişim bilgileri vb. bilgilere 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü WEB sitesinden 
ulaşılabilir.

http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/4776-havacilik-
tip-merkezi-amc-aeromedical-center

http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/4776-havacilik-tip-merkezi-amc-aeromedical-center


İstihdam Olanakları

Üniversitemiz Hava Trafik Kontrol Bölümü mezunları SHGM tarafından yapılan Hava
Trafik Kontrolörlüğü Lisans sınavına girerek, bu sınavdan da başarılı oldukları
takdirde, hava trafik kontrolörü lisansını alarak, DHMİ hava trafik kontrol
ünitelerinde görev almaktadırlar.

Mezunlarımız ayrıca, havacılık alanı başta olmak üzere ilgi duydukları alanlarda
yüksek lisans, doktora programlarına başvurarak kariyerlerini farklılaştırabilirler.

Akademisyen olmak isteyenler Akademik Kariyer Yapabilir.

https://shyo.nisantasi.edu.tr/#collapse2




ÖĞRENCİ KAZANIMLARI



BİZ ÖĞRENCİLERİMİZE 

SADECE MESLEK DEĞİL 

AYNI ZAMANDA 

VİZYON KAZANDIRIYORUZ





Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi

Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu

Konservatuvar

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu

Esnek Eğitim Programı
kapsamında Genel Seçimlik
Dersler (GEP) ve Kişisel
Eğitim Dersleri (KEP)
platformları ile birlikte
öğrencilerimiz farklı fakülte
ve yüksekokullardan ders
alabileceklerdir.

İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi



ESNEK ÖĞRETİM PROGRAMI KAPSAMINDA

-Öğrenci Katılımlı Müfredat 

-Proje bazlı Öğrenme

-Eleştirel düşünme ve problem çözme

-Kişiselleştirilmiş Eğitim

-Sürekli Gelişim 

-Uluslararası saygın Üniversitelerin Misafir Öğretim 
Elemanlarından Ders alma



-Bütün Bölümlerde İletişim ve Tasarım Dersleri

-Uluslararası Öğrencilerle Bir Arada Okuma Fırsatı

-Üniversitemizin Uluslararası Güçlü İşbirliklerinden 
yararlanma

-Ulusal ve Uluslararası ortamlarda çalışma 

Olanaklarına sahip olacaklardır.



Öğrencilerimiz mezun olduklarında 

Tüm Eğitim programlarının Uluslararası 
Düzeyde Onaylandığı 

Mavi Diploma’ya sahip olacaklardır.



1+4+1

Öğrencilerimiz İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık okuduklarında + 
4 yıl Lisans Eğitimine ilaveten Bir yıl Ücretsiz (MBA) Yüksek 

Lisans eğitimi alma şansı elde edeceklerdir.



-Öğrencilerimiz Erken kayıt döneminde Kayıt yenilediklerinde, Her Yıl Aynı Ücret
Ödenecek, Ücret Artışı Olmayacaktır.

-Normal Eğitim sürecinde Kesintisiz Burs Olanağına sahip Olacaklar.

-BESYO’nun (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) her yıl düzenlediği Tüm Kamp ve
etkinliklerden yaralanabileceklerdir.

-Her yıl düzenlenen etkinliklerle en az sekiz sertifika ile mezun olacaklardır.

-Mezun aşamasındaki öğrencilerimiz Ücretsiz KPSS Kursu Alacaklardır.



YURTDIŞI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM 
PROGRAMLARI

(WORLD EXCHANGE, ERASMUS vb.) 
PROGRAMLARLA ULUSLARARASI EĞİTİM 

OLANAKLARI



Üniversitemizde, Havacılıktan tiyatroya, müzikten, Ar-ge’ ye, sosyal,
sanatsal, akademik, bilimsel ve kültürel 66 öğrenci kulübü
bulunmaktadır. Yılda 1000’e yakın sosyal etkinlik ile öğrencilerimize
kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlanmaktadır.

Tema, sosyal hizmet, psikoloji ve hayvan severler gibi, üniversite
öğrenci kulüplerimiz tarafından geliştirilen çok sayıdaki sosyal
sorumluluk projeleri ile toplumsal duyarlık oluşturma ve farkındalık
yaratma, topluma ve çevreye fayda hedefi ile birçok kampüs içi ve
kampüs dışı faaliyet gerçekleştirilmektedir.



HAVACILIK KULÜBÜ





Öğrencilerimiz TÜBİTAK 2209 Lisans 
Destekleme projeleri, TEKNOFEST Havacılık 
Yarışmaları ve Ulusal-Uluslararası Havacılık 
yarışmalarına katılım konusunda akademik 

danışmanlık, proje hazırlama eğitimleri, 
fiziki alan desteği ile desteklenmektedir. 
Öğrenci kulüplerimiz üzerinden Yapılan 
proje tabanlı faaliyetler üniversitemiz 

tarafından teşvik edilmektedir. 








