
EK-z1

T.C.

rGDrR UNivnnsirrsi
rcorn MESLEK yUxsBroKULU

ULA$TTRMA Hizurrlrni nOlUurU
sivir, HAVACILK x,q.riN niznnnrrnRi pnocRAMI

DERS iqrnixr,rcni

r. oONBvr

Atatatiirk ilkeleri ve inkilap Tarihi -I

Dersin amacl Ttirk Devriminin hazrhk donemi ve Ttirk istiklal Savaqr, Osmanh Devleti,nin
yrkrlrgrnr ve Tiirk Devrimini hazrlayan nedenlere toplu bir bakrg kazandrrmaktrr. Ders
kapsamtnda Osmanh Devleti'nin pargalanmasr, Ttirk topraklannrn iggal edilmesi, Mustafa
Kemal Paqa'run Samsun'a gtkrgt ve kongreler drinemi, Kuvay-i Milliye ve Misak-r Milli
kararlan, Tiirkiye Biiytik Millet Meclisi'nin agrlmasr, 1920 yrirmn siyasi olaylan, Sakarya
Zaferi'ne kadar milli mticadele, Sakarya Zaferi, Biiyrik Taamn ve Mudinya Ateqkes
Sdzlegmesi konulan iglenmektedir. Aynca Tiirk inkrlabmrn tarihi anlamr ve onemi; Tiirk
inkrlabrnr haztlayankogullar, ortam ve geligmeleri; Mustafa Kemal paga onderlifinde Ulusal
Kurtulug Savagr; Ulus egemenlifiine dayah tam bafrmsv yeni Ttirk Devleti'nin kuruluqu;
Atattirk'iin dahi asker, btiytik devlet adamr ve inkrlapg, fugitigi ile tegkilatgrhlr konularr
iglenmektedir.

Tiirk Dili- I

Ders kapsamurda Ttirk Dilinin dtinya dilleri arasrndaki yeri, Ttirk Dilinil geligmesi ve tarihi
devreleri, Ttirkge'de sesler ve smtflandmlmasr, Tiirkge-'nin ses ozellikl.ri u" ses bilgisi ileilgili kurallar' hece bilgisi, Ttirkge'nin yaprm ekleri ve uygulamasr, kompozisyon ile ilgili
genel bilgiler, imla ve noktalama ile ilgili genel bilgiler <igietilmektedir. Dersin amacr ise
ytiksektilrenirn gciren her gence anadilinin yapr ve igleyig ozelliklerini gerelince
kavratabilmektir. Dil-diigtince baSlantrsr agrsrndan y.azilt ve vasrtasr olarak Ttirkgeyi dolru ve
grizel kullanabilme yetenefi kazandrrabilmektir. dgreti*de birleqtirici ve btitiinieqtirlci bir
dili h6kim krlmak, ana dili guuruna sahip gengler yetfutirmektir.

Yabancr Dil- I
Dersin amacl <iftencilere yabancr dilde baglangrg seviyesinde temet iletigim becerilerini
kazandrmak, somut gereksinrnelerini karqrlayabilmek igin bilinen grinltik ifadeleri ve gok
temel kahplan anlayabilmesini ve kullanabilmesini, gegmigten, ;imdi-den ve gelecek kalplar
<i[renmesini sallamaktrr.

Temel Uguq ve Ugak Bilgisi

Bu ders kapsamtnda ti$rencilere; Havanrn fiziksel <izellikleri, Uluslararasr standart atmosfer,
Ugug teorisi: Aerostatik ve aerodinamik tutunma, Ugak aerodinami[i: Hava akrgr, Smr
tabakast, Aerodinamik kuwet ve bilegenleri, Aerodinamik moment, LID oranl, Kanat profili,
Stall, Agrrl tagtma tertibatlan, Ugug kumandalan, Kuymk takrmr, G<ivde, inig takrmlarr ,Giig
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sistemleri, Uqak Hidrolik Sistemleri, Ugak Pndmatik Sistemleri, Kabin Atmosfer Kontrol
Sistemleri, iklimlendirme Sistemi, Yakrt Sistemi, Buz Kontrol Sistemi, Emercensi Ekipman
konulan anlatrlmaktadr.

Sivil Havacrhfia Girig

sivil havacrhirn tarihgesi, Havacrhk sistemi ve elemanlan, uluslararasr sivil havacrhk
kuruluglan, ulusal sivil havacrhk kurum ve kuruluglarr, Havalimanr ve havalimanr b6liimleri,
Havayolu igletmelerinin genel dzellikleri, Havayolu igletmelerinin smrflandrnlmasr, yer
hizmetleri, Hava trafik hizmetleri, Tiirkiye'deki sivil havacrhlrn mevcut durumu, sivil
havacrhlrn diinyadaki mevcut durumu gibi konular incelenecektir.

Temel Bilgi Teknolojisi

Dersin amacr dlrencilerin yardrmcr bir arag olarak bilgisaya, etkin bir gekilde
kullanabilmeleri igin, temel donanrm, igletim sistemi ve ofis uygulamalan konusunda
6Sencilere bilgi ve pratiklik kazandrrmaktrr.

Yiizme

Ders kapsamrnda Dihya yi.izme tarihi ve Tiirk yiizme tarihi ile b6lgesel yiiane tarihleri
hakkrnda genel bilgi verilmesi ve uygulama olarak suya ahgma, yiizme sporunda temel
<ifrenirn basamaklarmrn anlatrmr ve vcD aracrhliyla dD izlenmesi ve <ilrenim
uygulamasrna gegig, Suda ilerleme b6liimiine gegiq ve seibest yiiznre tekni!inin teorik inarizi;
vcD ile Tiirk ve yabancr yiiziiciilerin izlenmesi ve havuzda nlf.r, kol ve iyak gal$mala, ile
koordine gahqmala,na gegig ve srrtiistii tekniline genel bakrg, Kurbalalama teknilinin teorik
analizi ve _uyg,lanmasr; olrencilerin kamera ile gekimleri ve elitim co lerindiki ytizi.icii
teknikleri ile kargrlagtrnlmasr 

.ve teknilin kinesiyolojik olarak in-celemneri, s,rttistti yilr."
teknilinin teorik olarak analizi; Hawz ortamranrirn srrtiistii yiizrne teknigi,e u'yumu;
Teknilin <iprenilmesi ve dlretilmesi igin yiizme havuzunda VCD izlener& ,yg'uilu
yaptlmast,ve kamera ile yaprlan gekimlerin analizleri, Slrriistii yi.izme teknilinin teorik-otarak
analizl Havnz ortamlannrn srrtiistii yiizme tekniline uyumu; Teknilii olren mesi ve
<igretilmesi igin yiizme havuzunda vcD izlenerek uygulami yaprlmas*J kr.Jru ile yaprlan
gekimlerin analizleri, Kelebek teknilinin teorik analizi ,. uyguiun orr; Ogr"n" 

"ar, 
[u'm.ruile gekimleri ve elitim cD lerindeki yiiziicii teknikleri iie karqrhjtr,i,n^, "; 

-,;-k"Gi"

kinesiyolojik olarak incelenmesi, 4 teknige ait ddniigler, startlann incelenmesi u. uruti"ri,
Yiizme hakemlik kurarla, ve tekniklerdeki diskalifiyeler, yiizme antren6rii agrsrndan
yiizmenin biomekanifii, su direnci e tekniklerin iliqkileri, cankurtarma u. uygutuo,uri luikonular ele ahnmaktadr.

ingilizce Konugma Becerileri I
Temel ingilizce dinleme ve konugma becerilerini geligtirmesi amaglanmaktadrr.

r. DONEM SECMELi DERSLERi

Bireyler Arasr iletigim

Temel iletigim becerileri, bireyler arasr iletiqim bigimleri, konuqma kurallarr, konuqma ve ikna
edici konugma, ikna edici iletigim, zaman ve stres ydnetimi gibi konular iglenecektir.
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U9u9 ingilizcesi I
Yolculann kargrlanmasr, gi.ivenlikle ilgili bilgilerin verilmesi, kalkrq dncesi kontroller, dil
becerileri, ricada bulunma, telaffuz, gtivenlikle ilgili ydnergelerin okunmasr

Siizlii iletigim

iletiqim ve koordinasyon kavramr ve tanrmr, iletigirn siirecindeki dleler(kayrak-ileti-kanal-
ahcr-kodlama-kod-a9ma-balrntr gergevesi-yansrma- yankr segici algr), iletiEim siirecine
katrlanlara gdre iletigim tiirleri Sistem yaklaqrmr, Temel iletigim modelleri, Kitte iletiqiminin
tanrmr ve etkileri, Kitle iletigimi ve popiiler ktiltiir

Orgiitsel Davranlg

Bu ders kapsamrnda; orgiitsel Davranrgrn tanlmr, alaru ve tarihgesi, y6netsel ve orgiitsel
Psikolojinin temelini olugturan y6netim ve drgiit kuramlan, Klasik ydnetim ve Orgtit
Yaklaqrmr, Dawanrqsal (Neo-Klasik) y<inetim ve Orgiit yaklagrmr, Modem ydnetim ve
orgiit Yaklagrmr, Modem Sonrasr Y6,netim ve Orgiit yaklaqrmr , orgiit igerisinde birey,
Alglama ve atfetme stiregleri ve iirgiitsel dawamga etkileri, Delerler, tutumlar ve <irgiitsel
davranrqa etkileri, Kigilik, beceri ve yetenekler ve bunlann drgiitsel davranrga etkileri ,
Duygular ve duygusal zekd ile rirgiitsel davranrga etkileri , Olrenme ve dlrenmenin iirgiitset
davramqa etkisi, Yaratrcrhk ve yaratrcrllrn drgiitsel davranrga etkisi konulan
iglenecektir.

Girigimcilik

Bu derste girigimcililin kawamsar gergevesi, yaklagrmlan, fonksiyonla,, siireci, girigimcilik
kiiltiirii, girigimcililin yerel ve uluslar arasr ballamr ve girigimcitik ahlakr ile ilgili konulara
de!inilecektir.

IID6NEMDERSLERi

Atatiirk ilkeleri ve inkrtap Tarihi- Il
Tiirk ulusunun biittin kurumla. ve delerleriyle 9a!da9 uygarhlrn da iistiine g,kma gabalan,
Atatituk ilke ve inkrlapla.; Atati.irk diig-iince rirt"ri eiutii.l d<iieminde Tiirkiye,nin ic ,;J,,i
politikasr;_ ikinci Diinya Savaqr ve Ttirkiye; Ttiikiye'de gok part i ddneme gegiq ders
kapsamrndaki konular igerisindedir.

Tiirk Dili- II
Ders kapsamrnda Tiirkge'nin yaprm ekleri ve uygulamasr, kompozisyonla ilgili genel bilgiler,
kelime ttirleri, ciimlenin unsurlan, ciimle tahtili uygulamasr, urlut,rn ," ciimi-e bo-zukluklal ve
bunlarrn diizeltilmesi, dilekge, tutanak, mektup vi geqitterl, iitims el yaziarrn haztlanmasrnda
uyulacak esaslar anlatrlacaktrr.

Yabancr DiI- [
Bu ders Yabancr Di[-I dersinde kazandrkla. temet bilgi ve becerilerini geligtirmelerini
amaqlar. Bu dersin bitiminde 6lrenciler, tercihlerini .o-i u" belirtme, y6r;;;;;t;;;;
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verme, gelecekle ilgili tahminler yapabilme ve muhtemel olaylar hakkrnda konuqabilme
yeteneklerini geligtireceklerdir. Aynca bu ders <ilrencilerin edilgen gatr ve dolayh konuqma
kaLplarrnr kullanarak ig mektuplan yazabilme pratifiini kazanmalannr sa[lar.

ingilizce Konuqma Becerileri II

Yolculann karqrlanmasr, giivenlikle ilgili bilgilerin verilmesi, kalkrq $ncesi kontroller, dil
becerileri, ricada bulunma, telaffuz, giivenlikle ilgili ydnergelerin okunmasr

Salhk Bilgisi ve Kabinde ilk Yardrm

Genel ilkyardrm bilgileri,kabinde olugabitecek kazalara karqr tedbir alma ve bilingli olarak
miidahalede bulunma konulannr igermektedir.

Temel Meteoroloji Bilgisi

Atmosfer' bulut, rsr, srcakhk, riizgar, buzlanma, hava durumu tahminleri ve analizi gibi
konulan igermektedir.

Kabin Giirevlililine Girig

Bu ders kapsamrnda; Kabin g<irevlisinin g6rev ve sorumluluklarr, Kabin emniyeti, yolcu
emniyeti, Kabin gdrevlisi yagam bigimi, Kabin g<irevlisinin sallkh yaqam biqimi, yer ve
zaman farkhhklannda saflrkL yaqam, Sag- makyaj, Gorgii ve zarafet, Diksiyon, Kigisel hijyen
gibi konular bulunmaktadrr.

2. DONEM SECMELi DERSLER

iletigim ve ikna

Kiqiler arasr iletigimin tanrmr; iletigim modeli, iletigim unsurlan ve dzeuikleri, etkili dinleme
ve geri bildirim, kiqiler arasr iletiqimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, ahcr, vb.), iletigimi
kolayla$tlran etkenler, duygularrn iletigimde rolii ve kullanrlmasl, ileti$imde gatl$ma ve
dnlenmesi, iletiqiminde dikkat edilmesi gereken 6nemli hususlar, iletigim uygulamalan.

Uguq ingilizcesi II
Yolculann kargrlanmasr, gi.ivenlikle ilgili bilgilerin verilmesi, kalkrg <incesi kontroller, dil
becerileri, ricada bulunma, telaffuz, giivinlikle ilgili ydnergelerin okunmasr

Stizsiiz iletisim

Bu ders kapsamrnda, Stizsiiz iletigim kavram ve tanrmr, Ses kodlan ve susma, vtcut bigimi,
tipi, durup, viicut dili ve jestler, yiiz ifadeleri, giizler ve giizellik kavramr, Dokunma ve viicut
temasr ,Giysiler, kigisel egyalar, sagrar, d6vme, moda kavramr ,Mekan algrsr, renklerin diri.
gewenin iletiqime etkisi, Kigisel mekan algrsr, egemenlik alanr, yolunluk ve kalabahk, Koku
ve tad kodlan, Sdzsiiz iletigimde kiilttirel farkhhklar, nedenleri ve iletigime etkileri, Siizsiiz
iletigimde toplumsal cinsiyet gibi konular yer almaktadrr.

4



EK-2 I

Diinya Kiiltiirleri

Diinyantn geqitli ydrelerinde hakim olan kiiltiirlere iligkin detaylar ve bir havayolunun temel
gebeke yaprsr igindeki destinasyonlara iliqkin bilgiler verilecektir.

Kurum Kiiltiirii ve Marka

Bu ders kapsamrnda; Kiiltiir kavramr ve kurum kiiltiirii kavramr, Kurum kiiltiirii teorileri,
3Kurum kiiltiiriinti etkileyen faktdrler ve fonksiyonlarr, Kurum kiiltiirtiniin srruflandrnlmasr
ve kurum yaprsryla iliqkisi ,Kurum kiiltiirii ve kurum kimtifii arasrndaki iligki Kurum igi
iletigimin unsurlan, 6zellikleri ve gegitleri ,Kurumsal davranrq kavramr ve kurum kiiltiirii
ballantrlanmn incelenmesi , Kurum kimlili ve kurum kiilttiriiniin kurum imajrna ve itibalna
etkileri ve drnekleri, Kurum kiiltiirii ve halkla iligkiler uygulamalan, Kurum kriltiirii ve yeni
medya uygulamalan gibi konular iglenecektir.

UCiiNcUn0Nrpr

Havaalanr ve Uguq Giivenli!i

Sivil havacrhk giivenlili, giivenlik dnlemleri, ugak igi giivenlik aramasr, ASSCL kullanrmr,
yasa drgr miidahaleler, kural drgr davranan yolcu miidahalesi, fiziksel krsrtlama

ingilizce Konugma Becerileri III
ileri seviye ingilizce konugma becerileri kazandrnlacakhr.

Normal Emniyet Usulleri

Kabin kokpit yetki ve sorumluluklan, Uguq <incesi emniyet gtivenlik ve temizlik konholleri,
Acil durum malzemelerinin tanrtlmlan ve ugug dncesi kontrolleri, ugak kabini tanltlmr ve
ugak igi elektronik haberlegme ve rgrklandrrma sistemleri, Ugala yolcu kabulii ve iniq ve
kalkrg esnasrnda kabin hazrrhklarr, Di.iz ugugta kabin gdrevlilerinin g6rev ve sorumluluklan,
Yolcu ulurlama ve ugug sonrasl brifing, yolcu ugakta iken yakrt alma prosediirleri, pas ekip
ve deat-heat ekibin gtirev ve sorumluluklan gibi konular anlatrlacaktrr.

Kabinde Miiqteri Hizmetleri

Bu ders kapsamrnda, Havacrhk sistemi ile gili temel kavramlar, Kabin gdrevliligine igkin
temel kavramlar, Pazaiamaya iligkin temel kavramlar, Havayolu pazar yaplsl, Havayolu
pazar yaplsr, Havayollan igin 6zel yolcular : Bebek, gocuk, refakatli ve refakatsiz gocuk
yolcular, geng yolcular, Havayollan igin 6zel yolcular, Havayolla, igin 6zer yolcular : hareket
kabiliyeti krsrth yolcular Kalite kavramr, Havayollannrn drg denetleyicileri, yolcu Hizmetleri
gibi konular bulunmaktadrr.

Yolcu Hizmetleri

Yolcu ucuq tincesi iglemleri , checkin, boarding, bilet okurna, anlaqmalar, yolculuk tiirleri ve
gegitleri, 

_rizel iqlem ve bagajlar, evcil hayvan iqlemleri, yolcu- hizmetierinde kullanrlan
d6kiimanlar ve iglevlerini igermektedir.
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Mesleki Yabancl Dil- I
Bu ders 6Sencilerin Yabancr Dilde kazandrklan temel bilgi ve becerilerini mesleki olarak
geligtirmelerini amaglar. Bu dersin bitiminde dlrenciler, ileri seviyede tercihlerini sorna ve
belirtme, ydn sorma ve yanlt verme, gelecekle ilgili tahminter yapabilme ve muhtemel olaylar
hakkrnda konugabilme yeteneklerini geligtireceklerdir. Konuqma ye yazma pratikligi
kazandrnlmasr amaglanmaktadrr.

Alternatif Yabancr Dil I
ikinci yabancr dilde terimlere hakim olmak, okuyabilmek, yazabilmek ve konugma
becerilerini geligtirebilmek, temel dil bilgisi ve gramer yaprlannr etkin bir qekilde
kullanabilmek gibi grktrlar amaglanmaktadrr.
3. D6NEM SEqMELi DERSLER

Temet lkram Bilgisi

ikramrn tarihgesi;ikram malzemelerinin korunmasr;yolcu niteliline g<ire verilen servis
gegitleri;iizel yemekler;ig ve drg hat servis gekilleri;servis yaparken dikkat edilecek hususlan
igerir.

Diksiyon (Etkili Konuqma ve Anons Teknikleri)

Giizel ve etkili konugma kavramr, tiirleri ve diksiyon sanatlnln unsurlan konulannr
igermektedir.

Havac rk Hukuku

Sivil havacrhk sistemi: organizasyonlar, konvensiyonlar, kurallar, ikili anlaqmalar, hava trafik
anlagmalan ele ahnacaktrr.

Ekip Planlamasr ve Kaynak Yiinetimi

Havacrl*ta insan fakt6riiniin kawamsal modeli" olan 'SHELL,, modeli iizerinden,
dFencilerde birey olarak sistemin iginde bulunacaklan yer ile ilgili farkrndahk yaratrp,
insanm havacrhk ve girket prosediirleriyle, makine ile, gevre ile ve insanla olan iligkisinde tiim
bu becerileri kullanarak gdrevlerini ugug emniyeti agrsrndan en iyi gekilde icra edebilecek
biling diizeyini olu$turmaktlr. Bu beceriler; Liderlik, insanlan idare etme, kalabahk kontrolii,
ekip gahqmasr, kigilik etkilegimleri, sinerji, motivasyon, kigisel farktrlklal anlama ve onlarla
baga qrkma, hatalar zinciri, krzgrnhkta baga grkma, beden dili, kendine agrrr gtiven, Stres
y6netimi, salhk ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler, profesyonellik, zaman
Y6netimi, iletigim, iletiqim ve algrlama farkhhklan, yorgunluk, i9 yiiki.i y6netimi, durum
delerlendirmesi, risk ydnetimi, karar verme, teyakkuz, rehavet, otomasyon, beslenme, zihin
ve viicudun gahgma esaslan, yeme algkanhfr, brifing, de-brifing ve geri bildirim konulannr
kapsamaktadrr.

Igaret Dili
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igaret dili ve 6zellikleri, Harfler, tammlar ve kullanrm, Kendisi ile ilgili igaretler, Qevre ile
ilgili igaretler, Ciimle kurma, Sayrlar ve matematik igaretleri, Tid dil bilgisi kavramlan,
Duygular, renkler, Zaman ve zaman dilimleri, Taqrtlar ve trafik iqaretleri, Colrafi terimler,
Karqrhkh konugma, Anlamh ciimleler, Tid ile karqrlkh konuqma gibi konular anlafllacaktrr.

DORDUNCUDONEM

ingilizce Konugma Becerileri IV

Osencilerin Common European Framework of Reference for Languages (CEFR),e gdre Bl
seviyesinde ingilizce okuma, yazma, dinleme ve konugma becerilerini arttrrmaktlr. ingilizce
IV dersinin igerilini ulagrm hakkrnda konuqmak, spor hakkrnda konugmak, gtvenlili sallama
yollan hakhnda konugmak, gizemli konular hakkrnda konugmak, bireln efitim planlan ve
kararlan hakkrnda konugmak ve .uzay hakkrnda konugmak olugturmaktadrr. Bu dersin
sonunda, 6[renciler, kiqisel olarak ilgilendikleri ve aqina olduklan konularda basit bir qekitde
kendilerini ifade edebilir, kendilerin ve dilerlerinin yagantrlannr, hayallerini, umutlannr,
amaglannrn tasvirini yapabilir ve planlarrnr ve diigiincelerini agrklayabitir ve neden
belirtebilirler.

Acil Emniyet Usulleri

Atnosfer ve basrngla ilgili temel prensipler, Acil durum malzemelerinin yerleri ve tanrtrmr,
oksijen sistemleri ve basrng boqalmasr, Yangrn ve yangrn s<lndi.irme sistemleri, yangrn
sdndiirme prosediirleri, Tahliye ve tahliye malzemeleri, Acil karaya inig, Acil suya iniq,
inkapasite ugug ekibi ve uygulamalan, Ttirbiilans prosediirleri, Hayati idame, Tatbikat
senaryolan

Tehlikeli Maddeler

Tehlikeli madde tanrmr ,Tehlikeli madde kurallarrnrn genel felsefesi, Tehlikeli madde
tagrmacrhlrnrn sorumluluklan, Tehlikeli madde limitleri, havayolu ile taqrnmasr yasak olan
tehlikeli maddel er, Gizli tehlikeli maddeler, yolcu ve ekip beraberinde taqrnmasrna izin
verilen tehlikeli maddeler, Hava postaslnda tehliketi maddelerin ta$lnmasl, Ta$rylcl
miilkiyetindeki tehlikeli maddeler, istisnai miktardaki tehlikeli maddeler, srrurlandrnlmrq
miktarda tehlikeli maddeler, sHGM srvr krsrtlamalan, SHGM srvr krsrtlamalan, Tehlikeli
madde smrflan, Tehlikeli madde srnrflan,Tehtikeli madde srnrflan, Notoc formu, Tehlikeli
maddelerle ilgili acil durumlara karqr uygulanacak usuller

Mesleki Yabancl Dil II
Bu ders tilrencilerin Yabancr Dilde kazandrklarr temel bilgi ve becerilerini mesleki olarak
geligtirmelerini amaglar. ogrenicilere mesleki olarak konuqma ve yazma pratiklifi
kazandrnlmasr amaglanmaktadrr.

Kabin Kaynak Yiinetimi
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Havacrhk emniyetine iligkin ternel kawamlar, insan faktdrleri, Hava aracr kabin gtlrevlisi ve

kaynak ydnetimi, insan performansr ve limitleri, insan hatasr ve ydnetimi; stres yilnetimi.
Yorgunluk ve dikkat, Kendine giiven ve rsrarcrhk; durumsal farkrndahk, iqyiikii yonetimi;

kabin ekibi ile kokpit ekibi arasrndaki iletiqim ve e9 giidiim, Diler personel ile iletiqim ve

eggiidiim, Havaaracr kabin gdrevlililinde liderlik, Yolcularda insan fakt6rlerini y<inetimi,

Kalabaltk kontrolu, yolcu stresi; yolcu gatrqma ydnetimi, Uguq bigimlerine iligkin fakt6rler,
Havaaracr kabin siireglerinde havacrhk emniyetine iliqkin 6mek olaylarkonulannt
igermektedir.

Havacrhkta i9 Saltrlr Ve Giivenlifii
Havacrhk Giivenli[ine Girig, Sivil Havacrhk Giivenlili Diizenlemeleri, Sivil Havacrhk
Giivenlili ile ilgili Kuruluqlar, Fiziki Giivenlik Ontemleri, Giiventik Ekipmanlan, Giivenlik
Sahalarr, Gilvenlik Uygulamalan, Hava Kargo Giivenlili, HavacrLk Giivenlilinde insan
Kaynaklarr, Siber Saldrnlar, Hava Trafik Ydnetimi Giivenlili, Havacrhk Giivenlilinde yeni
ESilimler konu olarak iglenecektir.

Alternatif Yabancr DiI II
ikinci yabancr dilde terimlere hakim olmak, okuyabilmek, yazabilmek ve konugma
becerilerini geliqtirebilmek, temel dil bilgisi ve gramer yaprlarrnr etkin bir qekilde
kullanabilmek gibi grkhlar amaglanmaktadlr.

4. DONEM SECMELi DERSLER

CRS Uygulamalarr

Kodlama, Kod Agma, Bilgi ve Yardrm Sayfalarr, Yer Durumu ve Tarife Girigleri, Uguq
Ekranmdan Saug, Seyahat Programr Haz*lama Girigleri, Ozel Talep ve Mesai (OSI, SSR)
Girigleri, Grup Rezervasyonu, Rezervasyon Dosyasrnrn Bdliinmesi, Miigteri Dosyasr Giriqleri,
Ucret G6riintiileme, Rezervasyonu Ucretlendirme, Bilet Basma, otel ve Araba Rezervasyonu,
Bilet Basrmrnda Dikkat Edilecek Hususlar

Havacrlk Terminolojisi

Fonetik alfabe, genel terimler, kabin hizmetleri terimleri, emergency ve teknik terimler,
operasyonel terimleri, yolcu hizmetleri terimleri, meteoroloji terimleri

Yer Hizmetleri ve Harekat

Yer hizmetlerine girig, Dengenin Onemi: Alrrlk merkezi ve denge, moment, hayali baglangrg
hattl, gdvde yer numarasr, alrrhk merkezi, boq ugalrn alrrhk merkezi, Ana Aerodinaiik
Kanat Kesiti: Kanat kesiti, kanat kesitinin 6n ucunun baglangrg hattrna uzakhfr, kanat
kesitinin arka ucunun baglangrg hattrna uzakhlr,ana kanat kesiti hisaplamalan, stabiiizer trim
grafifi, alrrhk merkezinin limitleri, Yiik ve Denge Hesaplama ytintemleri: Hesaplama
ydntemi, grafik y6ntemi, tablo ydntemi, Agrn Yiiklemenin Ugak performansrna Etlileri:
Kalkrg,trrmamg, diiz ugug, inig, havada tutunamama, Alrrhk Merkezinin Arka ve On
Limitinde Yiiklemenin Uqak Performansrna Etkileri: Kalkrq, diiz ugug, iniq, Havayolu
TagrmacrLlrnda Yolcu ve Yiik ragrmalan: posta, yolcu, bagaj, kargo y<inetmelikleri ve
srmrlamalan, Yiikleme Srnrrlamalan: yiik srnrrlamalarr, yiikleme srnrrlamalan, ugak
srnrrlamalafl, Yiik ve Denge Formunun Hazrlanma $ekli, Boeing 727 -2F2 ve DC-g-32
ugaklarrmn yiik ve denge formunun hazrrlanmasr, Boeing 737-400 ve Airbus A-310
ugaklannrn yiik ve denge formunun hazrrlanmasr, Boeing 757 ve MD-SO serisi ugaklann yiik
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ve denge formunun hazrrlanmasr, Boeing 767, MD-90 ve Airbus 300 ugaklannln yiik ve
denge formunun hazrrlanmasr gibi konular iglenecektir.

Meslek Etili

Etik kavramrmn kuramsal temelleri, etik dawarugrrun toplumsal etkenleri, etik sistemleri, etik
iglevleri, etik fakt6rleri, etik tiirleri, etik teorileri ders kapsamru oluqturmaktadrr.

Ugak Yangrnlarl

Ugak geqitleri, Yolcu ugaklan, Kargo ugaklarr, Askeri ugaklar, ilaglama ve Spor Amagh
Ugaklar, Helikopter, Helikopter inigi Yapan Ugaklar, Yakrt Tanklarr, Yakrt Qegitleri, Ugak
kazalan (Hafif hasarh kazalar, alrr hasarh kazalar, kaza krnm yerleri, yaklagma usuller,
atlama yastrfir), itfaiye aracrnr tab etme ve ugala yaklaqma (Arazinin yaprsr, kagrgan yolcular,
riizgar y6nii,patlamalar, uga[m konumu, flize ve bombalar, radar, askeri ugaklarda renk
kodlamast, kanopi, kanopi agarken izlenecek yollar, akiilerin dewe drgr brrakrlmasr, firlatma
koltufu, pilotu drgan grkarma), Ugak yangrnlannda bilgi toplama, Ugak yangrnlannda
miidahale ydntemi, Ugak yangrnlannda potansiyel tehtikeler

Fiziksel Aktivite ve Beslenme

Temel beslenme ilkeleri, Temel beslenme ilkeleri, Fiziksel aktivitenin organizmaya etkisi,
Fiziksel aktivitenin organizmaya etkisi, Hipokinetik hastalklar, Beslenme hastahklan,
Fiziksel aktivite srrasrnda slvl tiiketimi, Fiziksel aktivite tincesinde, srrasrnda ve sonrasrnda
beslenme, Fiziksel aktivite ve ergojenik yardrmcrlar, Fiziksel aktivite ve kilo kontrolii,
Beslenme ve kilo kontrolii,Kilo kontrolii igin egzersiz regetesi prensipleri gibi konular
iglenecektir.

Kigisel Bakrm ve Zerafet

Kigisel Bakrm ve Zarafet' e giriq, Zarafet' in tarihgesi, Zarafet epitimi,, Aksesuar kullanrmr,
Dolru yiiriiyiig ve sosyal yagamda zarafet, Konugmak ve etkili beden dili kullanrmr
Sosyal yagamda zarafet kurallarr, ig hayatrnda zarafet kurallarr, Kiqisel bakrm
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