
Dersi Açan Fakülte /YO

Dersi Açan Bölüm

Dersi Alan Program (lar)

Ders Kodu 

Ders Adı

Öğretim dili 

Ders Türü

Ders Seviyesi

Haftalık Ders Saati Ders: 12 Lab: 0 Recitation: Uygulama: 

AKTS Kredisi

Notlandırma Türü

Ön koşul/lar

Yan koşul/lar

Kayıt Kısıtlaması

Dersin Amacı 

Ders İçeriği 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4 ÖÇ5

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

PÇ15

PÇ16

PÇ17

Diğer: 

Program Çıktıları

Tanımlar, kısaltmalar, Q kodlar, kategoriler ve mesajlar 

hakkında bilgi sahibi olur.

Harf, rakam, zaman gibi kavramları havacılıkta kullanımı ile 

ilgili bilgi sahibi olurlar.

Mesaj türleri ve meteorolojik mesajları alıp yorumlayabilirler.

Frezyoloji hakkında bilgi sahibi olur ve kullanır.

Acil durum deklere usullerini bilir ve uygular.

Fakülte/YO Çıktıları 

Bilgiyi etkin bir şekilde kavramsallaştırma, uygulama, analiz 

etme, sentezleme ve değerlendirme becerisine sahiptir 

(Eleştirel Düşünme).
Yenilikçi fikir ve ürünleri yaratıcılıkla üretebilir 

(Yaratıcılık).

Liderlik, girişimcilik ve kendi kendini yönlendirme 

becerilerine sahiptir (Liderlik ve Girişimcilik)

Etik değer ve ilkeleri önemser; mesleki ve toplumsal yaşamda 

bunlara uygun davranır (Etik Davranış)

Bilgi gereksinimini anlar, tanımlar ve bu bilgiye ulaşır; bilgiyi 

etkili bir şekilde kullanıp başkalarıyla paylaşır (Bilgi 

Okuryazarlığı)

Yetki sahası içindeki konularda sorumluluk üstlenme ve  

disiplinli çalışma bilincine sahiptir (Sorumluluk Bilinci ve 

Disiplin Sahibi Olma).

II. BÖLÜM (Fakülte Kurulu Onayı)

Temel Çıktılar

AKTS DERS TANITIM FORMU

I. BÖLÜM (Senato Onayı)

Antalya Bilim Üniversitesi- Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj Bölümü
Zorunlu, Devam mecburiyetli, 

Paket program (ardışık) 

Bu dersin içeriğinde, yerde ve havada haberleşme usulleri içerinde kullanılan frekans aralıkları, freyzyoloji, haberleşme cihazlarının kullanım teknik ve 

usulleri ele alınır. 

Öğrenim Çıktıları 

VFR Haberleşmede tanımları, kısaltmaları, Q kodları, kategoriler ve mesajlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Genel işletme usulleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

İlgili hava durumu bilgisi koşulları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Tehlike ve acil durum uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
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Yüzde

Yok

Yok

Yok

Bu ders, öğrenciye; ulusal ve uluslararası havacılıktaki haberleşme usulleri, konuşma kalıpları ve kullanım standartları ile ilgili bilgi ve beceriyi 

kazandırmayı ve emniyet içeriği ile birleştirmeyi amaçlamaktadır. 

PLT 119

VFR Haberleşme (PPL)

Türkçe

Teorik

Lisans

Stüdyo:

PROGRAM ÇIKTILARI

Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin 

iletişim kurma rapor yazma ve sunum yapma  becerisi.

Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda 

etkin biçimde çalışabilme becerisi.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye 

erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve 

kendini sürekli yenileme becerisi.
Proje yönetimi , risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik 

yönetimi, girişimcilik, ve sürdürülebilir kalkınma hakkında 

bilgi.

Sektörler hakkında farkındalık  ve iş planı hazırlama 

becerisi .

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci  ve etik ilkelerine uygun 

davranma.



Konu# Hafta Konu ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4 ÖÇ5

K1 1
Müfredat, Ders Tanıtımı,

Tanımlar x x x x x

K2 1

Meanings and significance of associated terms, ATS 

abbreviations, Q-code groups commonly used in RTF 

air -ground communications, Categories of messages
x x x x x

K3 1

Categories of messages: Transmission of letters, 

Transmission of numbers (including level information), 

Transmission of time, Transmission technique
x x x x x

K4 1
Standard words and phrases (relevant RTF

phraseology included) x x x x x

K5 1

R/T call signs for aeronautical stations including use of 

abbreviated call signs, R/T call signs for aircraft 

including use of abbreviated call signs
x x x x x

K6 1

Transfer of communication, Test procedures including 

readability scale, Read back and acknowledgement 

requirements
x x x x x

K7 1
Relevant weather information terms (VFR), 

Aerodrome weather, Weather broadcast x x x x x

K8 1
Action required to be taken in case of communication 

failure x x x x x

K9 1 Distress and urgency procedures x x x x x

K10 1
Distress (definition, frequencies, watch of distress 

frequencies, distress signal and distress message) x x x x x

K11 1
Urgency (definition, frequencies, urgency signal and 

urgency message) x x x x x

K12 1
General principles of VHF propagation and allocation 

of frequencies x x x x x

K22 14 Dönem sonu sınavı x x x x x

No Ağırlık

40%

60%

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

Öğrenim Çıktılarının 

Kazanılmasının Kanıtı

Yüzde Oranı GRADE MARKS GRADE MARKS

A+ - C+ 60-64

A 95-100 C 55-59

40% A- 85-94 C- 50-54

60% B+ 80-84 D+ 45-49

B 75-79 D 40-44

B- 65-74 F 0-39

III. BÖLÜM (Bölüm Kurulunda Görüşülür)

Ödev

D1

Proje

Öğrenim Değerlendirme 

Metotları, Ders Notuna 

Etki Ağırlıkları, 

Uygulama ve Telafi 

Kuralları

Tür Uygulama Kuralı Telafi Kuralı

Final

Kısa Sınav (Quiz)

Katılım/Etkileşim

Sınıf/Lab./Saha Çalışması 

Rapor

Ara sınav

Bir ara sınav yapılacaktır 

Ara sınav tarihleri dönem 

boyunca belirlenecektir.

Sunum

Harf Notu Belirleme 

Metodu

Değerlendirme Yöntemi

Sunum

Derse Katılım

Ara Sınav

Final Sınavı

Diğer

TOPLAM 100%

Öğretilen Konular, 

Konuların Öğrenim 

Çıktılarına Katkıları, ve 

Öğrenim Değerlendirme 

Metodları

Sağlık veya diğer haklı ve geçerli 

mazeretleri nedeniyle ara sınav ve 

final sınavına giremeyen 

öğrenciler, mazeretlerinin ilgili 

birim yönetim kurulunca kabul 

edilmesi koşuluyla, mazeret 

sınavlarına girebilirler. Sağlık 

raporları ile diğer haklı ve geçerli 

nedenlerin mazeret sınavına 

girmeye hak kazandırıp 

kazandırmayacağına ilişkin usul 

ve esaslar Senato tarafından 

belirlenir. SHGM mevzuatı 

uyarınca, alınmış olan sağlık 

raporunun içeriğine göre, pilotaj 

eğitimi için rapor son-rası, SMS 

yöneticisi tarafından yetkili 

hastane aracılığı ile sağlık 

yeterlilik yenileme belgesi 

istenebilir. 



No Saat

1 12 saat

2

3

4

5

6

7

8

9 2 saat

10 4 saat

11

12

Form No: ÜY-FR-1048 Yayın Tarihi 01.04.2021 Değ. No 0 Değ. Tarihi-

Laboratuvar 

Uygulama

Saha Çalışması

Öğretim Metodları, 

Tahmini Öğrenci Yükü

Tür Açıklama

Öğretim elemanı tarafından uygulanan süre

Sınıf Dersi

Sınıf dersinin işlenmesi, sözlü anlatım, tahtaya yazarak, 

elektronik medya sunumları ve soru cevap tekniği ile 

yapılacaktır. Öğrenmeyi güçlendirmek için örnek soru ve 

cevaplar çözülecek ve üzerinde yorumlar yapılacaktır.

Etkileşimli Ders

Problem Dersi 

Ders Tekrarı

Öğrenci derste edindiği bilgiyi tekarar ederek pekiştirir, 

sınıf içinde sorulmuş ve cevaplanmış soruları tekrar 

yorumlar ve özet çıkarır. 

Stüdyo

Ofis Saati

Öğrencinin ayırması beklenen tahmini süre

Proje

Öğretim Elemanı

İsim & Soy isim Mehmet Ali PAKALIN

E-mail mehmetali.pakalin@antalya.edu.tr

Tel 0 242 606 06 05

Ofis Perge Yerleşkesi Pilotaj Bölümü    

Görüşme saatleri
Önceden eposta yolu ile görüşme talebi ve görüşülecek konu hakkında bilgi verilmesi şartı ile mesai saatleri içinde 

görüşülmesine yönelik herhangi bir kısıt yoktur.

Beköz Ü, Çakmaklı S, Antalya Bilim Üniversitesi, ELBA Havacılık, 2018 Temel Uçuş Teorisi, ICAO Doc 4444

Ders Materyalleri

Zorunlu

Önerilen

Diğer

Akademik Dürüstlük

Okulla ilgili dürüstlük ihlallerini içerir ancak sadece kopya çekme, eser hırsızlığı ile sınırlı değildir, başkalarının 

çalışmalarını teslim etme, öğretim görevlisi ya da başkasının çalışmasını izinsiz kullanmayıda içerir. Hehangi bir dürüstlük 

ihlali ciddi bir akademik suçtur ve disiplin cezası vardır.

Engelli Öğrenciler Engelli öğrencilere yönelik belirli sınırlar dahilinde yardım sağlanır.

Güvenlik Konuları 

Esneklik
Ders konularının belirtildiği şekilde işlenmesine engel oluşturabilecek durumlar olabilir bu sebeble ders içeriği değişebilir. 

Öğrenciler değişiklikler hakkında bilgilendirilecektir.

Ödev

Ders Öncesi Hazırlık

Öğrenci ders planından bir sonraki dersin konusunu 

tespit eder, konu ile alakı referans kaynaklardan, 

elektronik medyadan ve kütüphaneden  araştırmasını 

yaparak sınıf içi soru cevap, yorum ve sunum yapmaya 

hazır olur.

TOPLAM 18 saat

IV. BÖLÜM

mailto:mehmetali.pakalin@antalya.edu.tr

