ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!
Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!
63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm
renkleri ile tek bir kampüste…

UÇAK ELEKTRİK
ELEKTRONİK BÖLÜMÜ

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler…
Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal
ve uluslararası etkinliklerle dolu bir üniversite deneyimi.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Küresel başarının parçası olun!
THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada,

147
BELGESİ

US News Sıralamasında Matematik alanında Türkiye'nin tek üniversitesi,
THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada,
THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri
arasında 4. sırada
Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni ufuklara yönelmek için
ATILIM ZAMANI
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Havacılık ve Teknolojinin Kesiştiği Noktayı Hedefliyorsan…
• Uçak Elektrik - Elektronik Bölümü, Sivil Havacılık Yüksekokuluna
bağlı bir lisans programıdır.
• Uçak Elektrik – Elektronik Bölümü lisans programı, aviyonik
bakım teknisyenleri yetiştirmektedir. Aviyonik teknisyenleri,
gerek sivil gerekse askeri uçaklardaki elektrik ve elektronik
sistemlerin onarım ve bakımlarını yapan teknik uzmanlardır.
• İleri teknolojiyi kullanan, teknolojik bilgi üreten, sivil hava
ulaştırma sektörünün elektrik ve elektronik branşının bugünkü ve
gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriye
sahip teknik elemanlar yetiştirmeyi amaç edinen bölüm başta
fizik olmak üzere temel bilimlerde başarılı, ayrıntılara önem
veren mekanik konularına ilgili olanlar için doğru tercih.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?
• Özel hava yolu şirketlerinin teknik
departmanlarında,
• Türk hava kuvvetleri hava ikmal bakım
merkezlerinde,
• Hava aracı bakım merkezlerinde,
Uçak Elektrik – Elektroniği için ATILIM ZAMANI!
• Uçuş eğitim yetkisi, uçakları ve uçuş okulu olan Türkiye’nin
ilk ve tek vakıf üniversitesi
• 147 Belgesi* ile havacılığın küresel dili İngilizce eğitim veren
tek üniversitede 9 modülden ders, Aviyonik, Bordo Aletleri ve
Uçak Elektrik Sistemleri derslerini kredili olarak alma şansı
• Esenboğa - Sivil Havacılık Eğitim Merkezinde, uçak başında
SHGM onaylı B1 ve B2 sertifikalı uçak teknisyenlerinden
uygulamalı eğitim
• Gerçek uçak bileşenlerinden oluşan eğitim setlerine sahip,
- Uçak Elektrik-Elektronik
- Hava Aracı Haberleşme ve Seyrüsefer
- Hava Aracı Elektrik Sistemleri
- Kokpit Enstrümantasyon Laboratuvarları olmak üzere 4
adet laboratuvar
• Son sınıfta işbaşı eğitim (on-the-job training) fırsatı
*147 Belgesi: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Onaylı
Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu” belgesidir.

• Havacılık alanında faaliyet gösteren diğer
işletmelerin teknik bölümlerinde kolayca iş
bulabilir, havacılığın önemli bir parçası
olabilirsiniz.

