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SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 

 

Kuruluş ve Gelişme; 

• Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulun kurulmasına ilişkin çıkan 

Bakanlar Kurulu Kararı, 8 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı resmi gazetede 

yayınlanmasıyla kurulmuştur. 

YÖK Yürütme Kurulunun 11.01.2017 tarihli toplantısı ile de; Sivil Havacılık 

Yüksekokulu bünyesinde;  

1- Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü 
2- Havacılık Elektrik-Elektroniği Bölümü 
3- Havacılık Yönetimi 

Bölümü kurulmuştur. 

 

 

 

MİSYON VE VİZYON 

 

 

Misyon 

Havacılık sektöründeki hızlı değişimleri takip edip yorumlayabilen, 

takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, çözüm odaklı, çalıştığı 

kurum ve kuruluşların değerlerine bağlı, öz güveni yüksek, çevreye ve 

insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. 

 

Vizyon 

Dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen ve ülkemizde de her 

geçen gün gelişmekte olan havacılık sektörüne mesleki donanımını teorik 

ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli havacılık elemanı 

kazandırmak. 

 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

 

Birimin 

Kuruluş 

Mevzuatı 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulun 

kurulmasına ilişkin çıkan Bakanlar Kurulu Kararı, 8 Nisan 2016 tarihli ve 

29678 sayılı resmi gazetede 

yayınlanmasıyla kurulmuştur. 



 

 

 

 

 

Yetki, Görev 

ve      

Sorumluluklar 

Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir 

yükseköğretim kurumudur. 

Yüksekokul   organları, yüksekokul  müdürü, yüksekokul yönetim 

kuruludur ve Yüksekokul Sekreteridir. 
Yüksekokul Müdürü Görev, yetki ve sorumlulukları: 

 

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri 

yapmak. 

2. YO kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının 

uygulanmasını sağlar. 

3. YO birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak yüksekokul birimleri 

arasında düzenli çalışmayı sağlar. 

4. Yüksekokulun misyon ve vizyonunu belirler; bunu, 

yüksekokulun tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için 

çalışanları motive eder. 

5. Her yıl yüksekokulun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte 

hazırlanmasını sağlar. 

6. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak 

edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır 

kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir 

şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini 

sağlar. 

7. Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük 

makamına sunar. 

8. Yüksekokulun birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapar. 

9. Yüksekokulun bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin 

oluşmasını sağlar. 
10. Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve 

uygulanmasını sağlar. 
11. Yüksekokulun eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde 

sürdürülmesini sağlar. 
12. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler 

geliştirir. 

13. Yüksekokulun idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan 

alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler 

düzenleyerek Yüksekokulun sürekli öğrenen bir organizasyon 

haline gelmesi için çalışır. 

14. Yüksekokulun değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının 

düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. 

15. Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit 

eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir. 



 

Birim Kampüs Yerleşkesi ve Bulunduğu Yöre ile İlgili Bilgiler; 

Yüksekokulumuz, Isparta’ya bağlı Keçiborlu ilçesinde, belediye tarafından tahsis edilen idare 

binasında kurulduğu andan 2019 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Yapımı tamamlanan 

yeni Sivil Havacılık Yüksekokulumuz Keçiborlu ilçesinden 4 km uzaklıktaki Afyon, Isparta 

karayolu kenarında bulunmaktadır.  6100 m² alana sahip alanda 2019 yılı Haziran ayında 

tamamlanan ve 1116 m² kapalı alana sahip olan yerleşkesinde eğitim, öğretim ve araştırma 

faaliyetlerini sürdürecektir. 5 katlı yüksekokul binasında, yemekhane, kafeterya, kütüphane, 

derslik ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca  Keçiborlu Belediyesi tarafından 

835 m²  lik soğuk hava deposu laboratuvar olarak kullanılmak amacıyla tahsis edilmiştir. 

 

 

Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü 

 

Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümünün amacı havacılıkla ilgili 

kurum veya kuruluşların bakım personeli ihtiyacını karşılamaya yönelik gerekli bilgi ve 

beceri ile donatılmış uçak bakımı ile ilgili teknik personel yetiştirmektir. 

 

Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümünü akademik kadro ve altyapı oluşturma çalışmalarını 

tamamlayarak, 2020- 2021 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yaparak, eğitim öğretim 

faaliyetlerine başlamayı hedeflemektedir. 

Bölüm açık öğrencisi bulunmamaktadır. 

 

Havacılık Elektrik-Elektroniği Bölümü 

 

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü'nde Avrupa Birliği standartları SHY-66 Hava aracı 

Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği ve SHY-147 Havaaracı Bakım Eğitim Kuruluşları 

Yönetmeliği gerekliliklerine uygun eğitim vermektir. 

 

Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü akademik kadro ve altyapı oluşturma çalışmalarını 

tamamlayarak, 2020- 2021 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yaparak, eğitim öğretim 

faaliyetlerine başlamayı hedeflemektedir. 

Bölüm açık öğrencisi bulunmamaktadır. 

 

 

Havacılık Yönetimi Bölümü 

 

Havacılık Yönetimi Lisans Programının amacı, tüm havacılık faaliyet alanlarında (havayolu, 

havaalanı, yer hizmetleri, kargo, ikram, vb.) faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin 

pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite, emniyet yönetimi gibi işlevsel alt 

bölümlerinde çalışabilecek nitelikte insan kaynağı yetiştirmektir. 

 

Havacılık Yönetimi Bölümü akademik kadroyu tamamlayarak 2019-2020 eğitim öğretim güz 

döneminde 40 öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME ve HEDEFLER 

 

Sivil Havacılık Yüksekokul kampüs binamızın tamamlanmasıyla birlikte öğrenci alımı için 

gerekli olan şartlar yerine getirilmeye çalışılmaktadır. 

 

Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü ve Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümlerine öğrenci 

alabilmek için Havacılık sektöründe SHY-147 olarak belirlenen yönetmeliğe uygun 

laboratuvarın kurulması çalışmaları devam etmektedir.( SHY-147 Hava Aracı Bakım Eğitim 



Kuruluşları Yönetmeliği(SHY-147) kapsamında Tanınan Okul yetkisi almanın çalışmaları 

devam etmektedir.) 

 

Tanınan okul yetkisinin alınması için, SHY-147 yönetmeliği kapsamında belirlenen 

kategorideki uygulamalı ve teorik eğitimlerin verilmesi amacıyla laboratuarların acilen 

kurulması ve tanınır okul belgesinin alınması gerekmektedir. 

 

İHTİYAÇLAR 

 

2019 Haziran ayı içerisinde tamamlanan Yüksekokul binamızın, SHY-147 Yönetmeliği 

kapsamındaki modül eğitimlerin verilmesine yönelik laboratuvarın kurulması gerekmektedir. 

SHY-147 Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları yönetmeliğine göre B1.1 (Türbir Motorlu 

Uçak) B1.2 (Piston Motorlu Uçak) B2 (Aviyonik) Modüllerine ait laboratuvarların 

kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

Yüksekokulumuzdaki Öğretim Elemanı Sayısı: 

 

Bölüm 
 

Doçent 
Dr.Öğr. Üyesi Öğr. Gör.  

Toplam 

Havacılık 

Yönetimi 

Bölümü 

- 3 - 3 

Havacılık 

Elektrik-

Elektroniği 

Bölümü 

- 1 1 (13/b-4) 2 

Uçak Gövde-

Motor Bakım 

Bölümü 

1 - - 1 

TOPLAM 1 4 1 6 

 

Not: Uçak Gövde ve Motor Bölümüne 2 adet doktor öğretim üyesi alımı için ilan verilmiş 

olup, müracaatları alınmış olup bir kadro atama sürecinde olup diğer kadro müracaatı ise 

atama jürilerden raporları beklenmektedir.  

 

 

İdari Personel Kadro Sayıları 

 

Kadronun 

Unvanı 

Toplam İdari Kadro 

SERBEST KADRO 13/b-4 göre 

gelen Dolu Boş Toplam 

4 

(1 personel 

13/b-4 e göre 

Başka 

birimde 

görev 
yapmaktadır) 

4 8 1 

 

 

 

 



2019 Yılı Yerleşen Havacılık Yönetimi Öğrenci Sayısı 

 

Yılı Erkek 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Toplam  İsteğe Bağlı 

Hazırlık 

Okuyan 

Öğrenci 

Sayısı 

2019 yılı 13 28 41  41 

 NOT: 2020 yılında da 40 öğrenci alımı planlanmaktadır. 

 

 

 


