
PİLOTAJ - LİSANS 

Genel Bilgi Pilotaj Programı Teorik Yer Dersleri, Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü tarafından; 
uçuş eğitimleri ise imzalanan Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde AYJET Anadolu 
Yıldızları Uçuş Okulu tarafından verilmektedir. Mezunlarımız, Lisans Diploması ile 
birlikte SHGM’den Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL) almaya hak kazanacaklardır. 
Öğrencilerimiz, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) düzenlemeleri doğrultusunda 
ve Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA)’nın Modüler Havayolu Nakliye Pilotu (ATP) 
lisansı standartlarına uygun şekilde eğitileceklerdir. Öğrenciler, pilotaj (uçuş) eğitiminin 
yanı sıra, kendilerine sunulan yoğun akademik program ile sektörde farklılık yaratacak 
ve havayolları ile kurumsal havacılığın temellerini özümsemiş olacaktır. 

Kazanılan Derece Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Pilotaj alanında Lisans derecesi 
(Bachelor of Professional Flight Program) ve ATP(A)-Frozen Lisansı almaya hak 
kazanmaktadırlar. 

Kazanılan 
Derecenin Seviyesi 

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Kazanılan 
Derecenin Gerekleri 
ve Kurallar 

‘’Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği", “Pilot Eğitimi Lisans 
Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‘’ ve ‘’İngilizce Hazırlık Programı Eğitim 
ve Öğretim Yönetmeliği’’ öğrencilerin tabii olduğu kuralları belirlemektedir. Mezuniyet 
için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. 

Kayıt Kabul 
Koşulları 

Programa kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda belirlenen 
taban puanı alarak başarılı olmak gerekir. Kayıt yaptıracak adayların, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından 
düzenlenmiş geçerli birinci sınıf sağlık sertifikası (Class-1) ve sağlık sertifikasında tek 
pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmadığını 
belirten sağlık raporu getirmeleri şarttır. 

Önceki Öğrenmenin 
Tanınması 

Lisans diploma programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenci; daha önce kayıtlı olduğu 
yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kabul edildiği lisans diploma 
programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet isteğinde 
bulunabilir. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ÖZÜ ‘de verilen dersin içeriğine 
uygun olması ve ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu 
dersten muaf tutulabilir. 

Sınavlar, Ölçme ve 
Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme ‘’Özyeğin Üniversitesi Pilot Eğitimi Lisans Programı 
Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ‘’ esas alınarak yürütülür. 

Öğretim Şekli Tam zamanlı lisans öğretimidir. 

Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen 
tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı 
olmaları; 213:00 saat uçuş yapmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not 
Ortalamasına sahip olmaları; zorunlu stajlarını belirtilen sürede, özellikte 
tamamlamaları ve başarılı olarak değerlendirilmiş olmaları gerekmektedir. 

Mezunların Mesleki 
Profili-İstihdam 
Olanakları 

Pilotaj Lisans Programından mezun olan pilotlar, üniversite eğitimi süresince aldıkları 
PPL ve ATPL teorik dersleri, uçuş uygulamaları, akademik dersler ve seçmeli dersler 
sayesinde yurt içi ve yurt dışındaki havayolu işletmelerinde, genel havacılık 
işletmelerinde, havacılık eğitimi veren üniversitelerde ve uçuş okullarında çalışma 
olanaklarına sahip olabileceklerdir. 

Bir Üst Dereceye 
Geçiş 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere 
başvuruda bulunabilirler. 

 


