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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

Erasmus+ programı ile 63 farklı ülkeden 582 öğrenci, bambaşka kültürleri 
ve tüm renkleri ile tek bir kampüste… 

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslarası etkinliklerle dolu bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

US News Sıralamasında Türkiye'nin tek üniversitesi, dünyada ise 87. sırada

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

Tes Global - 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

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!



• Uçak Gövde–Motor Bakımı Bölümü, Sivil Havacılık Yüksekokuluna 
bağlı bir lisans programıdır. 

• Bölüm, uçak gövdelerinin ve sistemlerinin üretimi, bakımı 
ve onarımı işlerini yürütecek teknik elemanlar 
yetiştirmektedir.

• İleri teknolojiyi kullanan, teknolojik bilgi üreten, sivil hava 
ulaştırma sektörünün gövde ve motor bakım branşının 
bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek 
bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar yetiştirmeyi amaç 
edinen bölüm, başta fizik olmak üzere temel bilimlere 
yatkın, el göz koordinasyonu yüksek, dikkatli ve sorumlu 
olanlar için doğru tercih.

Havacılığın Gizli Kahramanları Bu Bölümde Yetişiyor!

• Tamamı havacılığın küresel dili İngilizce ile oluşturulmuş 
eğitim müfredatında, SHY -147 belgelendirmesi öncesinde 9 
modülden ders kredilendirmesi

• Esenboğa Havalimanı - Sivil Havacılık Eğitim Merkezinde, 
uçak başında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı gövde 
motor ve aviyonik B1ve B2 sertifikalı uçak teknisyenlerinden 
uygulamalı eğitim

• 2 adet uçak motor bakımı laboratuvarı, uçak malzeme ve alt 
sistem laboratuvarı, uçak akışkanlar laboratuvarı olmak 
üzere toplam 4 adet yüksek teknoloji ile donatılmış 
laboratuvar

Uçak Gövde – Motor Bakımı için ATILIM ZAMANI!

• Hava Limanlarının Teknik Bakım Depatmanlarında

• Uçak fabrikalarının Bakım Onarım Atölyelerinde

• Sivil Hava Şirketlerinde

• Devlet Hava Meydanları İşletmelerinde

• Savunma Sanayi Şirketlerinde
kolayca iş bulabilir, havacılık sektöründe 
iyi bir kariyer sahibi olabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


