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S1. Havacılık Yönetimi bölümünde neden intibak yapıldı?
C1. 2017-2018 öğretim dönemi için Havacılık Yönetimi bölümünde ders program (katalog)
değişikliğine gidilmiştir. YÖK bir öğretim programında derslerin en az %25’inin
Seçmeli/Mesleki Seçmeli olmasını istediğinden ders programı değişikliği yapılmıştır.

S2. Havacılık yönetiminde mezuniyet için gerekli temel şartlar nelerdir?
C2. Havacılık yönetiminde mezuniyet için staj yönetmeliğinin belirlediği 40 iş günlük zorunlu
stajını yapmak ve bölümde 1. Sınıfa başladığı yılın katalog programını tamamlamak (240
ECTS), %30 zorunlu hazırlık öğrencileri için İngilizce dersleri tamamlaması gerekir.

S3. Bölümde 1. Sınıfa başladığınız yılın katalog programını nereden bulabilirsiniz?
C3. Öğretim Yılı Ders İntibakları http://ecas.anadolu.edu.tr/index_formlar_belgeler.html
adresinden bulunabilir.

S4. İntibak Nedir?
C4. 2017-2018 Havacılık Yönetimi Bölümü ders kataloğu ilgili öğretim döneminde 1. sınıfa
kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. Halen okumakta olan öğrenciler için yeni programa
intibak yapılır.

S5. İntibak programı halen okumakta olan öğrenciler için geriye dönük uygulanır mı?
C5. Kanuni sebeplerden dolayı intibak geriye doğru işlemez. Öğrenciler 1. sınıfa başladığı yılın
katalog programına göre 2017-2018 yılına kadar derslerini almıştır. İntibak 2017-2018 yılından
sonrası için uygulanır.

S6. 2017-2018 öğretim yılından önce aldığım seçmeli ders, mesleki seçmeli olarak değişti
bu durumda daha erken mezun olabilir miyim?
C6. Kanuni sebeplerden dolayı intibak geriye doğru işlemez. Örneğin 2015’te 1. Sınıfa
başlayan
öğrenci
için
katalog
programı
http://ecas.anadolu.edu.tr/docs/201516_SHUI_katalog.pdf şeklindedir. Öğrenci 2016-2017 öğretim yılında seçmeli ders olarak
SHU 308 Havacılık Etiği dersini almıştır. Dersin statüsü 2017-2018 programında Mesleki

Seçmeli olarak değişmiştir. Fakat öğrenci bu dersi 2017-2018 öğretim döneminden önce aldığı
için transkriptinde seçmeli olarak gözükmeye devam edecektir.

S7. Havacılık yönetimi için yayınlanan intibak programı mezuniyetimi etkiler mi?
C7. İntibak programı öğrencilerin mezuniyetini etkilememesi için tasarlanmıştır. Derslerin
içeriklerinde, kodlarında ve kredilerinde değişiklik yapılmamıştır. 1. Sınıfa başladığınız
öğretim yılındaki katalog programına uymanız halinde mezuniyetiniz gerçekleşecektir.

S8. 2017-2018 öğretim yılında yayınlanan ders kataloğunda nasıl bir değişiklikler yapıldı?
C8. Değişiklik sadece derslerin statüsünde yapılmıştır Örneğin 2016-2017 öğretim yılında 1.
Sınıfa başlamış öğrenciler için
V. Yarıyılda
İŞL301 İnsan Kaynakları Yönetimi
MUH240 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
HUK252 İş Hukuku

3+0
4+0
2+0

4,0
5,0
2,5

ECTS
ECTS
ECTS

Zorunlu dersler kaldırılmış yerine
V. Yarıyılda
Mesleki Seçmeli Ders (3) 11,5 ECTS’lik ders konulmuştur. Parantez içindeki (3) o dönemde
öğrencinin en az 3 ders alması gerektiği göstermektedir. 11,5 ECTS ise en az toplam 11,5
ECTS’lik ders alması gerektiğini gösterir
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S9. 2017-2018’de yayınlanan intibak programı nerede işimize yarayabilir?
C9. Devamsızlık, dersten başarısızlık veya genel not ortalamasının 2.0’ın altına düşmesi Sayfa | 3
halinde öğrenciler sıkça ders çakışması nedeniyle derslerini alamamaktadır. Bu durumda yerine
(intibak) işlemleri yapılabilir.

S10. Derslerin çakışması durumunda yerine (intibak) işlemi nasıl yapılmalıdır?
C10. İntibak işlemleri sadece statüsü değişen derslerde yapılır. İntibak yapılabilecek ders
listesine http://ecas.anadolu.edu.tr/docs/2017-18_HY_intibak.pdf adresinden ulaşılabilir.
İntibak işlemleri ders yapılmalıdır.

S11. Örneğin 2016-2017 öğretim yılında bölümde 1. Sınıfa kayıt yapan bir öğrencinin
HUK 252 dersi haftalık ders programında çakışıyor ve/veya bu ders yerine kariyer
gelişimi için farklı bir ders almak istiyor. Bu durumda nasıl işlem yapmalıdır?
C11.İlk aşamada öğrencinin 1. Sınıfa kayıt olduğu yıldaki katalog programı
http://ecas.anadolu.edu.tr/index_formlar_belgeler.html bölümünden indirilmelidir. İkinci
aşamada bu ders yerine alacağı alternatif dersler 2017-2018 ders kataloğundan Mesleki Seçmeli
derse dönüşüp dönüşmediği kontrol edilmelidir. Üçüncü aşamada öğrenci HUK 252 dersi
yerine alacağı dersi mesleki seçmeli dersler listesinden belirlemelidir. Bu aşamada öğrenci
mümkün olduğu kadar karteksinde olmayan yeni mesleki seçmeli derslere yönelmesinde
faydalı olacaktır. Aksi takdirde ileriki yarıyıllarda ders bulmakta zorlanabilir.

Dördüncü
aşamada
öğrenci
2017-2018
intibak
programından
(http://ecas.anadolu.edu.tr/docs/2017-18_HY_intibak.pdf )dersin açıklamasını okumalıdır.

Bu ders yerine öğrenci HYO451 Genel Havacılık dersini alabilir. Ders seçim aşamasında dikkat
edilecek en önemli unsur yerine alınan dersin kredisinin eşit veya daha yüksek olmasıdır. Bazı
durumlarda öğrenci çakışan ders yerine kredisi yetmemesi halinde birden fazla ders alabilir.
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