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PROGRAMIN MİSYONU 

Öğrencilere havacılık sektörünün farklı alanlarını yönetebilmek için gerekli olan temeli ve becerileri sağlayarak 

havacılıkta en kaliteli eğitimi vermektir. 

 

PROGRAMIN AMACI 

İşletme ve havacılık yönetimi konularında sağlam bir temele sahip; sürdürülebilirlik, yenilikçilik, ekip çalışması, 

iletişim, ileri bilgi teknolojileri ve etik değerler konularında bilgi ve beceriler ile donatılmış, lider havacılık 

profesyonellerini yetiştirmektir. 

PROGRAM ÇIKTILARI 

Her Havacılık Yönetimi Programı mezununun aşağıdakileri yapabilmeleri beklenmektedir: 

• Matematik, Fen ve uygulamalı bilimleri havacılık ile ilişkili disiplinlere uygular. 

• Veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak verileri analiz eder ve yorumlar. 

• Farklı ve çok disiplinli takımlar içerisinde etkin bir şekilde çalışır. 

• Profesyonel ve etik kararlar alır. 

• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanarak etkin biçimde iletişim kurar. 

• Havacılıkta hayat boyu öğrenme ihtiyacının farkında olur ve bunu benimser. 

• Havacılıktaki çağdaş konuları değerlendirir. 

• Profesyonel uygulamalarda gerekli olan beceri, teknik ve modern teknolojileri kullanır. 

• Ulusal ve uluslararası havacılık çevresini değerlendirir. 

• İlgili bilgileri problemleri belirlemek ve çözmek için uygular. 

• İş sürdürülebilirliğini havacılık konularına uygular. 



• Havacılık kariyerine uygulanabilir profesyonel nitelikler, gereklilikler veya sertifikalar ve planlamayı 

tarif eder. 

• Havaaracı tasarım prensiplerini, performans ve operasyon karakteristiklerini, havaaracı ve ilgili 

sistemlerinin bakımına ilişkin düzenlemeleri tarif eder. 

• Havacılık emniyeti ve insan faktörlerinin emniyet üzerine etkisini değerlendirir. 

• Ulusal ve uluslararası havacılık hukuku ve havacılık operasyonları üzerine iş gücü konuları ile 

düzenlemeleri tartışır. 

• Hava alanları, hava sahası ve ulusal hava sahası sistemi yönetimindeki hava trafik kontrolünün 

birleşimini açıklar. 

• Meteorolojinin ve çevresel konuların havacılık operasyonları üzerine etkisini tartışır. 

• Havacılık alanında kullanılan yönetim ve işletme ilkeleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur. 

• Temel finans ve muhasebe ilkelerini yönetimsel karar vermede uygular. 

• Havacılık kurumları ve operasyonlarının ekonomik yönünü analiz eder ve değerlendirir. 

• Havacılıkta kullanılan çağdaş pazarlama yaklaşımlarını açıklar. 

• Havacılıktaki kural koyucu kurumların/örgütlerin/anlaşmaların yapısını, önemini, hedef ve amaçlarını 

açıklar. 

• Bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip eder, bunları hava taşımacılığının farklı alanlarına uygular 

ve bu bilgileri sürekli olarak güncel tutar. 

• Girişimcilik ve yenilikçiliğin önemini vurgular ve bu kavramların havacılıktaki uygulamalarını bilir. 

• Hava taşımacılığı sisteminin bileşenlerini tanımlar ve bu bileşenlerin karakteristik özelliklerini açıklar. 

 
PROGRAM DEĞERLENDİRME PLANI 

 
Program değerlendirme planı, üniversitenin stratejik planıyla bağlantılı olarak kurumsal sürekli iyileştirme 

döngüsünü içerir. Bu döngü, fakülte ve programa özgü hedefleri, ölçütleri, ölçümleri ve planlanıp uygulanacak 

iyileştirmeleri gerektirir. Buna ek olarak, program ve fakültenin kendisi, öğrenci anketi, mezunlar, endüstri, 

fakülte ile görüşmeler, emniyet birimi ve dersler aracılığıyla program çıktılarının değerlendirilmesinden elde 

edilen verileri kullanan bir değerlendirme planında süreçleri değerlendirir. Bu süreçlerden bilgiler toplanır ve 

tüm akademik personel ile bu verilerin tartışılması için program çıktıları değerlendirme toplantıları düzenlenir. 

Bu toplantılar sırasında değişiklikler müzakere edilir ve gelişmelere karar verilir. Ayrıca, önceki değişikliklerin 

sonuçları değerlendirilir. Gelişmeler doğrultusunda aksiyonlar takip edilir.. 



 

MEZUN ORANLARI 
 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019- 2020 2020-2021 2021-2022 

4 yıllık mezun 
oranı 

38,5% 26,3% 34,2% 46,9% 38,6% 56,5% 55,6% 

5 yıllık mezun 
oranı 

 69,2% 57,9% 71,1% 62,5% 72,7% 91,3% 

6 yıllık mezun 
oranı 

  76,9% 57,9% 73,7% 71,9% 77,3% 

7 yıllık mezun 
oranı 

   92,3% 68,4% 76,3% 75% 

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM ORANLARI VE TÜRLERİ 

İstihdam Oranları 

Mezuniyet Yılı İşe Giren 
Lisansüstü programlara 

katılan* 
İşe Giremeyen 

 73,71% 12,00% 26,29% 

2016 85,71% 42,86% 14,29% 

2017 90,91% 9,09% 9,09% 

2018 73,91% 13,04% 26,09% 

2019 86,49% 13,51% 13,51% 

2020 68,00% 12,00% 32,00% 

2021 72,22% 8,33% 27,78% 

2022 58,33% 8,33% 41,67% 
*Lisansüstü programlara katılan öğrencilerimiz ayrıca çalışmaktadır. 

 

İstihdam Türleri 

İşveren Türü /Detayları Öğrenci Sayısı 

Havacılık ile ilgili istihdam ve ya diploma 72 

Havacılık Yönetimi 53 

Uçuş (Pilot Eğitimi, Uçuş Kabin Görevlisi) 10 

Havacılık Bakımı 4 

Diğer tür işler (Akademik, Sigorta vb.) 5 

Diğer, havacılık ile ilgili olmayan istihdam ve ya diploma 103 

Havacılık Dışı İş 59 

Havacılık Dışı Diploma 6 

Bilgi Alınamayan ve ya İş Arayan 38 

Toplam 175 

Lisansüstü Programlara Katılan 15* 

*Lisansüstü programlara katılan öğrencileri ayrıca çalışmaktadır. 


