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Türk Hava Yolları ve Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi önemli bir iş birliğine imza attı 

 
İmzalanan ‘teorik eğitim ve uçuş eğitimi sözleşmesi’ ile Türk Hava Yolları, 

Özyeğin Üniversitesi Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencilerine istihdam 

olanağı sağlayacak. 

 

 

Türk Hava Yolları ile Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi arasında 

teorik eğitim ve uçuş eğitimi iş birliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, Özyeğin 

Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencileri 

teorik eğitimler ve uçuş eğitimleri esnasında Türk Hava Yolları tarafından uygulanacak işe 

alım sürecindeki test, uygulama ve değerlendirmelerde başarılı olmaları, SHGM onaylı 

ATP(A) lisanslarını almaları ve Türk Hava Yolları tarafından yapılacak sağlık kontrolünü 

geçmeleri halinde, II. Pilot adayı olarak değerlendirilecekler. 

 

Türk Hava Yolları’nın ihtiyaç duyduğu pilot profiline uygun mezunlar vermeyi hedefleyen 

program; öğrencilerin işe alım süreci aşamalarını üniversite eğitimleri sürecinde 

tamamlamalarını, mezuniyet sonrasında zaman kaybetmeden kokpitteki yerlerini 

alabilmelerini sağlayacak.  

 

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi sözleşme 

ile ilgili açıklamasında üniversite ve sektör iş birliğinin önemini vurgulayarak, “Türk Hava 

Yolları’nın küresel havacılık pazarındaki başarılı yükselişi bizleri daha iyi yerlere gelmek için 

heyecanlandırmaktadır. Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından birinin bu yükselişimizde 

katkı sağlamak için yanımızda olduğunu bilmek atacağımız yeni adımlara da güç katacaktır. 

Bugün burada, Türk Hava Yolları’nı dünyanın en iyi havayolu olma hedefine taşıyacak insan 

kaynağının kazanımı adına önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Özyeğin Üniversitesi ile 

Türkiye’nin ve Türk Hava Yolları’nın yükselişine katkı sağlayacak pilotlar yetiştireceğimize 

inanıyoruz.” dedi. 

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise açıklamasında, “Bu değerli 

iş birliğinin sektörlerle iç içe eğitim anlayışımızla ve üniversitemizin sektöre nitelikli pilot 

yetiştirme hedefiyle doğrudan örtüştüğüne ve öğrencilerimize önemli katkılar 

sağlayacağına inanıyorum. Türkiye’de kısa süre içinde tanınan ve tercih edilen fakültemiz 

Pilot Eğitimi Lisans Programı, dinamik ve yenilikçi eğitim yaklaşımı ile sektördeki mevcut 

pilot ihtiyacını karşılamayı ve havacılık kültürünü benimsemiş pilotları sektöre kazandırmayı 

temel amaç olarak benimsemiştir. 2011 yılında üniversitemizde uygulamaya başladığımız 

yeni uçuş eğitim modelimiz de bu alandaki çalışmalarımıza ve hedeflerimize önemli katkılar 

sağlamıştır. 2016 ve 2017 yıllarında vermiş olduğumuz toplam 39 Pilot Eğitimi Lisans 
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Programı mezunumuzdan 32’si işe alım süreçlerinde başarılı olarak havacılık sektöründe 

istihdam edilmiş olup, bu yıl Türk Hava Yolları tarafından istihdam edilen mezun pilot 

sayımız 12’ye ulaşmıştır. Bu iş birliğinin öğrencilerimizin motivasyon ve başarılarını 

artıracağına ve Özyeğin Üniversitesi’nin pilot yetiştirme, Türk Hava Yolları’nın ise pilot 

istihdamı konusunda  karşılıklı olarak fayda sağlayacağına inanıyorum.” dedi. 

 

 

Türk Hava Yolları A.O.  

Basın Müşavirliği 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Hava Yolları Hakkında: 

 

1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava 

Yolları, bugün 331 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 251 uluslararası, 49 yurtiçi olmak 

üzere dünyada 300 noktaya uçan, 4 yıldızlı havayolu şirketidir. Geçtiğimiz altı yıl süresince 

“Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” ilân edilmiş olan Türk Hava Yolları, 2017 yılı 

Skytrax değerlendirmesine göre, art arda olmak üzere 9. kez “Güney Avrupa’nın En İyi 

Havayolu Şirketi” seçildi. 2010 yılında dünyanın “En İyi Ekonomi Sınıfı İkram Servisi” 

ödülünü almaya hak kazanan Türk Hava Yolları; 2013, 2014 ve 2016 yıllarında olduğu gibi 

bu yıl da dünyanın “En İyi Business Sınıfı İkram Servisi” ödülünün sahibi oldu. Ve yine 

bu yılki Skytrax değerlendirme sonuçlarına göre, 2015 yılında da teslim aldığı dünyanın 

“En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu” ödülü ile birlikte geçtiğimiz iki yılda olduğu 

gibi bu yıl tekrar dünyanın “En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu İkramı” ödülünü 

almaya lâyık görüldü. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiye www.turkishairlines.com 

web adresinden veya Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin ve Instagram hesapları 

üzerinden ulaşılabilir. 

 

 

 

Özyeğin Üniversitesi Hakkında: 

 

Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek 

amacıyla kurulan Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile 

öğrencilerinin yükselen mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim 

ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, girişimci, derslerde ve gerçek dünyada kazandığı 

donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratan bireyler olarak 

mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl 

yayımlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son beş yıldır ilk 10’da yer alan 

Özyeğin Üniversitesi, başarılı öğrencinin şartları ne olursa olsun iyi bir eğitime ulaşabilmesi 

gerektiğine inanıyor. 2017-2018 akademik yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin yüzde 86’sı 

burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 23 lisans 

programı; 3 enstitü bünyesinde 31 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy’de 

bulunan kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor. 
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Star İttifakı Hakkında: 

 

Türk Hava Yolları, 1997 yılında uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde 

ulaşım, tanınırlık ve hizmet sunan ve ilk küresel ölçekli havayolu ittifakı olarak kurulan Star 

İttifakı üyesidir. Air Transport World tarafından “Market Leadership Award” ve Business 

Traveller Magazine ile Skytrax tarafından “Best Airline Alliance“ ödülleri gibi sayısız ödüle 

lâyık görülen Star İttifakı’na üye havayolu şirketleri; Adria Airways, Aegean Airlines, Air 

Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, 

Avianca Brazil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian 

Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, 

Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI ve 

United. Star İttifakı, hâli hazırda 190 ülkedeki 1.300 havalimanına 18.450'den fazla günlük 

uçuş sağlamaktadır. Bununla birlikte, Star Alliance Bağlantı Ortağı (Connecting Partner) 

Juneyao Airlines tarafından da yine bu kapsamda yeni bağlantılı uçuşlar sunulmaktadır.  
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