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I- GENEL BİLGİLER 

 
 

Kuruluşu 

Sivil Havacılık Yüksekokulu, 26.08.2014 tarihli ve 2014/6728 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazete ilanıyla kurulmuştur. 

 
Misyon 

 
Sivil Havacılık alanında faaliyet gösteren başta havayolu, havaalanı, terminal ve yer 

hizmeti işletmeleri olmak üzere tüm havacılık paydaşlarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını, 

profesyonel hayata hazırlamak için güçlü teorik bilgiler ve pratik beceriler vermek ve onları 

öz değerlere ve çevreye duyarlı; sosyal, aydın ve girişimci bireyler olarak yetiştirmektir. 

 
Vizyon 

 
Ulusal ve uluslararası alanda havacılık sektöründe tanınan bir Sivil Havacılık Okulu 

olmaktır. 

 
Değerlerimiz 

 
Atatürk İlkelerine bağlı, 

Evrensel etik değerlere sahip, 

İnsan haklarına saygılı, 

Akılcı ve bilimsel, 

Çalışkan, 

Verimli, 

Güvenilir ve adil, 

Paydaş memnuniyet odaklı, 

Sorumluluk sahibi ve Hesap verebilen, 

Şeffaf, 

Rekabetçi, 

Bilgi toplumu oluşumunda öncü ve yenilikçi, 



 
2 

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 
Yüksekokulumuzun görevleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 12. Maddesinde 

belirtilmiş ve 20. maddesinde tanımlanmıştır. 

 

Yüksekokulumuzun Organları 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. Maddesine göre Yüksekokulumuzun 

organları şunlardır; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul 

Kurulu’dur. 

 
Yüksekokul Müdürü 

Yüksekokul Müdürü Yüksekokul ve birimlerin temsilcisidir. Yüksekokul Müdürünün 

görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

1. Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek Yüksekokul Kurul kararlarını uygulamak 

ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

2. Her öğretim yılı sonunda ve Yüksekokulunun genel durumu ve işleyişi hakkında 

Rektöre rapor vermek, 

3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe 

bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim Kurulunun da görüşü 

alındıktan sonra rektörlüğe sunmak, 

4. Yüksekokul birimleri ile her düzeydeki personeli üzerindeki genel gözetim ve 

denetim görevini yapmak, 

5. 2547 sayılı kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
Yüksekokul Müdürü, tanımlanan bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun 

olarak yerine getirirken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü’ne karşı sorumludur. 

 

Yüksekokul Kurulu 

Yüksekokul Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Yüksekokulu 

oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. 

 

Yüksekokul Kurulunun Görevleri Şunlardır: 

1. Yüksekokul Kurulu eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları, olan, program ve eğitim-öğretim takvimlerini kararlaştırmak 

2. Yüksekokul Yönetim Kuruluna üye seçmek, 

3. 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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Yüksekokul Yönetim Kurulu 

Yüksekokul Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile 

müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç 

öğretim üyesinden oluşur. 

 

Yüksekokul Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır: 

1. Yüksekokul Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre 

yardım etmek, 

2. Yüksekokulun eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını 

sağlamak, 

3. Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

4. Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara 

ait işlemleri hakkında karar vermek, 

6. 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
2- Örgüt Yapısı 

 

 

 

a) Yüksekokul Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel BİLKAY (18.08.2020 tarihi itibariyle Yüksekokul Müdür V.) 
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b) Fakülte Sekreteri 

Leyla GÜNEŞ 

4- İnsan Kaynaklarımız 

Akademik Personel: 

Yüksekokulumuzda müdür dışında görevli herhangi bir akademik personel 

bulunmamaktadır. Yüksekokulumuzda görev alacak öğretim elemanlarının tespiti için 

çalışmalar süründürülmektedir. 

 

İdari Personel: 

 1 Yüksekokul Sekreteri 

 
5- Sunulan Hizmetler 

 
 

İdari ve mali konularda; 

 Yönetim Hizmetleri 

 Sekreterlik Hizmetleri 

 Büro Hizmetleri 

 Tahakkuk Hizmetler 

 

 
II- AMAÇ VE KAPSAM 

 
Havacılık Yönetimi bölümü hava taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 

yönetsel kadroları ile havaalanlarında operasyonel süreçlerde yer alabilecek nitelikli insan 

kaynağını yetiştirmek amacını taşımaktadır. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

tarafından yetkili eğitim kuruluşu olma ve sertifikasyon süreciyle ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. 

Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe hızlı karar verebilen, kavramsal 

düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim çok yönlü 

yöneticilerin başarılı olacağı vurgulanmaktadır. Öğrencilerimizin bu niteliklere sahip olarak 

yetişebilmesi için eğitim öğretim programımız üç ana gruptan oluşturulmuştur. 

-Mezunlarımızın havaalanlarında yer hizmetleri pozisyonlarında kariyerlerine 

başlamaları için ihtiyaç duyacakları teknik bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlı dersler: 

Yolcu hizmetleri, kargo hizmetleri, uçuş operasyonu ve yük kontrol dersleri halen yer 

hizmetlerinde çalışan tecrübeli eğitmenlerce verilmektedir. Öğrenciler derslerde 
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öğrendiklerini minimum 30 işgünü süren stajlarında edindikleri tecrübe ile pekiştirirler. 

Böylece mezun olduklarında bu görevleri başarıyla üstlenecek kapasitede olurlar. 

- Öğrencilerimize yönetim bakış açısı kazandırmayı amaçlayan dersler: 

Öğrencilerimizi geleceğin yöneticileri olarak gördüğümüzden onları işe başladıkları ilk 

pozisyondan itibaren sorumluluk alan, karar verebilen, katılımcı bir liderlik yaklaşımı ve 

takım çalışması ile hep daha iyiyi hedefleyen çalışanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Öğrenciler bu derslerde temel yönetim fonksiyonlarını modern yönetim teorileri 

perspektifinden incelerler. 

- Havacılık sektörüne özgü yönetim konularını ele alan dersler: Öğrenciler bu 

derslerde havacılık sektöründeki işletmelerde orta ve üst düzey yöneticilerin sorumluluk 

alanlarını ve görevlerini örneklerle incelerler. Derslerde havacılık sektörü üzerine yazılmış 

kitapların yanı sıra bilimsel makaleler, haberler, vaka çalışmaları, tarihçeler gibi çeşitli 

kaynaklar kullanılmaktadır. Böylelikle öğrenciler bilgi birikimi yanında bilgiyi arama ve 

işlerine yarayacak bilgiyi seçme becerilerini de geliştirebileceklerdir. 

- Yüksekokulumuz Program Tanımı; 4. Seviye akademik ve mesleki yeterlikleri 

kazandırmayı amaçlayan bir Lisans Programıdır. Eğitim süresi 5 yıl (1+4) Hazırlık sınıfı ve 

staj süresi dâhildir. 

-Yüksekokulumuza Eşit Ağırlık puan türü ile öğrenci alınacaktır. 

-Yüksekokulumuz Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği programının ismi, 

07.10.2015 tarihinde YÖK tarafından Havacılık Yönetimi olarak değiştirilmiştir. 

- Yüksekokulumuzda hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi 

destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler 

uygulanır. 

- Öğrenciler programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve 

planlama konularında çevredeki Üniversiteler, Havayolu İşletmeleri, Havalimanları, Meslek 

Odaları ve Meslek Elemanları ile işbirliğine yönlendirilir. 

Yüksekokulumuz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi yerleşkesindedir. Sivil 

Hava Ulaştırma İşletmeciliği yeni ismiyle Havacılık Yönetimi Bölümü’nün bulunduğu 

Yüksekokulumuzda 1yıl yabancı dil (Hazırlık Eğitimi ) + 4 yıllık lisans eğitimi verilecektir. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki 

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontrol, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan ve idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 25.01.2021 

 

 

 
    Dr. Öğr. Üyesi Sibel BİLKAY  

           Müdür V. 


