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Yüksekokul  Kurulumuz  Müdürü  Prof.  Dr.  İbrahim  ÜÇGÜL  başkanlığında  aşağıdaki
gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

KARAR 
01:  Personel  Daire  Başkanlığı’nın  10.12.2018 tarihli  ve  97620747-200-E.290054 sayılı

yazısı Gereğince Norm Planlaması.

Sivil Havacılık Yüksekokulu 3 (üç) bölüm ve bu bölümlerin altında birer tane olmak üzere
3  (üç)  anabilim  dalından  oluşmaktadır.  Eğitim-Öğretime  başlayabilmek  için  her  bölümde
(dolayısıyla  Sivil  Havacılık  Yüksekokullarının  akademik teşkilat  yapısı  gereği  birer  anabilim
dalına) 3 (üç) öğretim üyesi bulunması şartı vardır. Sivil  Havacılık Yüksekokulunda bulunan
bölüm ve anabilim dalları şu şekilde oluşturulmuştur:

1)Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü ve bu bölümün altında Uçak Gövde-Motor Bakım
Anabilim Dalı,

2)Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Bölümü ve bu bölümün altında Havacılık Elektrik Ve
Elektroniği Anabilim Dalı,

3)Havacılık Yönetimi Bölümü ve bu bölümün altında, Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı ,

Yukarıdaki akademik bölüm ve anabilim dallarında anabilim dalı sayısına bakılmaksızın her bir
bölüm için en az 3 (üç) ve toplam 9 (dokuz) adet öğretim üyesi kadrosuna ihtiyaç vardır.

Ancak Sivil Havacılık Yüksekokulları; “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02 Kasım
2018  Cuma  günü  30583  sayılı  Resmi  Gazete’de”  yayımlanan  “Devlet  Yükseköğretim
Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 inci fıkrası gereği, Sivil Havacılık alanı tüm alt dalları ile
birlikte bir ihtisas alanı olduğundan ilgili yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca her bir bölüm
norm kadrosu için iki katının uygulanması uygun görülmüştür. Buna göre her bölüm için 3×2=6
öğretim üyesi kadrosu ve üç bölümümüz içinde toplam 6×3=18 öğretim üyesinin norm kadro
planlamasında esas alınması gerekmektedir.

Yüksekokulumuz akademik teşkilatı yeni kuruluş aşamasında olduğundan dolayı bölüm ve
anabilim dalı görüşleri alınamamıştır.

Aynı şartlar kuruluş şemamızda yer alan ancak henüz açılmamış ama ileride açılacak olan
Pilotaj Bölümü içinde öngörülmüş olup; Bu bölüm içinde eğitime başlamak için gerekli kadro
planlaması 3×2=6 adet olması gerekmektedir.

Ancak, Sivil Havacılık alanının ihtisas alanı kapsamında olması dolayısı ile kadro tahsis
sınırlandırmasına gidilmemesinin daha uygun olacağı önerilmektedir.
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Sivil  Havacılık  alanının ihtisas  alanı kapsamında olması,  yüksek nitelikli  insan gücüne

ihtiyaç duyması daha sonra yapılacak olan eğitim-öğretim faaliyetlerini  destekleyerek kalifiye
teknik (tekniker ve teknisyen) elemanlar ile araştırma-geliştirme faaliyetlerini  de desteklemek
amacıyla öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman ve teknik personel kadrolarına da ihtiyaç
duyulacaktır. İleride planlanacak bu norm kadroların dışında tutulması gerektiğine oy birliği ile
karar verilmiştir.
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