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PROGRAM MİSYONU 

Pilotaj Programının misyonu, ulusal ve uluslararası havayolu şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak 

için gerekli beceri, yetkinlik, teorik ve pratik deneyime sahip profesyonel pilotlar yetiştirmektir. 

 

EĞİTİM HEDEFLERİ 

Pilotaj Lisans Programı olarak amacımız; 

• uluslararası geçerlilikte pilot lisansına sahip,  

• ICAO Level 6 seviyesinde İngilizce konuşabilen,  

• disiplinli,  

• doğru ve hızlı karar verebilen,  

• uçuş emniyeti ve güvenliğine son derece önem veren,  

• havacılık kültürünü benimsemiş,  

• sadece yurt içinde değil yurt dışında havayolu işletmelerinin pilot ihtiyacını karşılayabilecek,  

• akademik bilgisi güçlü, araştırmacı ruha sahip, öğretmen pilot ihtiyacını giderebilecek,  

• ekip çalışmasına yatkın, liderlik vasıfları olan pilotlar yetiştirmektir. 

 

PROGRAM ÇIKTILARI 

Pilotaj Lisans Programı kriterlerini karşılamak için, mezunlarımız;  

• Matematik, fen, ve uygulamalı bilimleri havacılık ile ilişkili disiplinlere uygular. 

• Veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak verileri analiz eder ve yorumlar.  

• Farklı ve çok disiplinli takımlar içerisinde etkin bir şekilde çalışır.  



• Profesyonel ve etik kararlar alır.  

• Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanarak etkin biçimde iletişim kurar.  

• Havacılıkta hayat boyu öğrenme ihtiyacının farkında olur ve bunu benimser. 

• Havacılıktaki çağdaş konuları değerlendirir. 

• Profesyonel uygulamalarda gerekli olan beceri, teknik ve modern teknolojileri kullanır  

• Ulusal ve uluslar arası havacılık çevresini değerlendirir. 

• İlgili bilgileri problemleri belirleme ve çözmeye uygular.  

• İş sürdürülebilirliğini havacılık konularına uygular. 

• Havacılık kariyerine uygulanabilir profesyonel nitelikler, gereklilikler veya sertifikalar ve 

planlamayı tarif eder.  

• Hava aracı tasarım prensiplerini, performans ve operasyon karakteristiklerini, hava aracı ve 

ilgili sistemlerin bakımına ilişkin düzenlemeleri tarif eder.  

• Havacılık emniyeti ve insan faktörlerinin emniyet üzerine etkisini değerlendirir.  

• Ulusal ve uluslararası havacılık hukuku ve havacılık operasyonları üzerine iş gücü konuları ile 

düzenlemeleri tartışır. 

• Hava alanları, hava sahası ve ulusal hava sahası sistemi yönetimindeki hava trafik kontrolünün 

birleşimini açıklar. 

• Meteoroloji ve çevresel konuların havacılık operasyonları üzerine etkisini tartışır.  

• Hava Taşımacılığı Pilot Lisansı (ATPL) nı alabilmek için gereken tüm asgari gereklilikleri, ders ve 

pratikleri başarır. 

 

PROGRAM DEĞERLENDİRME PLANI 

Program değerlendirme planı, üniversitenin stratejik planıyla bağlantılı olarak kurumsal sürekli 

iyileştirme döngüsünü içerir. Bu döngü, fakülte ve programa özgü hedefleri, ölçütleri, ölçümleri 

ve planlanıp uygulanacak iyileştirmeleri gerektirir. Buna ek olarak, program ve fakültenin kendisi, 

öğrenci anketi, mezunlar, endüstri, fakülte ile görüşmeler, emniyet birimi ve dersler aracılığıyla 

program çıktılarının değerlendirilmesinden elde edilen verileri kullanan bir değerlendirme 

planında süreçleri değerlendirir. Bu süreçlerden bilgiler toplanır ve tüm akademik personel ile bu 

verilerin tartışılması için program çıktıları değerlendirme toplantıları düzenlenir. Bu toplantılar 

sırasında değişiklikler müzakere edilir ve gelişmelere karar verilir. Ayrıca, önceki değişikliklerin 

sonuçları değerlendirilir. Gelişmeler doğrultusunda aksiyonlar takip edilir.  



Pilotaj programı, devamlı olarak haftalık kontrolleri ve uçuş operasyonlarını gözden geçirir. Baş 

uçuş öğretmeni ve fakülte gerekli değişiklikleri yıl içerisinde tartışır. 

 

MEZUN ORANLARI 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

4 yıllık mezun oranı 100% 81,48% 68,63% 52,94% 25,6% 66,7% 

5 yıllık mezun oranı   100% 85,19% 86,28% 61,8% 55,8% 

6 yıllık mezun oranı     100% 92,59% 86,3% 67,6% 

7 yıllık mezun oranı       100% 92,6% 86,3% 

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM ORANLARI VE TÜRLERİ 

İstihdam Oranları 

Mezun Yılı İşe Giren Lisansüstü Programlara Katılan İşe Giremeyen 
 

100,0% 0,0% 0,0% 

2016 100,0% 14,28% 0,0% 

2017 100,0% 0,0% 0,0% 

2018 100,0% 0,0% 0,0% 

2019 94% 6% 6% 

2020 21,43% 14,29% 78,57% 

2021 9,62% 0,0% 90,38% 

 

İstihdam Türleri 

İşveren Türü/Detayları Öğrenci Sayısı 

Havacılık ile ilgili istihdam veya diploma:   

Pilotaj 109 

Uçuş (Pilot eğitimi, Uçuş kabin görevlisi) - 

Havacılık Bakımı  - 

Diğer Tür İşler  3 

Diğer, havacılık ile ilgili olmayan istihdam veya diploma   

Havacılık Dışı İş  3 

Havacılık Dışı Diploma  - 

Bilgi Alınamayan veya İş Arayan 63 

Lisansütü Programlara Katılan 5 

 

 

 

 


