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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!



• Türkiye’nin kendi uçuş okuluna sahip, kendi uçakları ile 
uçuş eğitimi vermeye yetkili ilk ve tek vakıf üniversitesi

• 5 adet eğitim uçağı ile Esenboğa Havalimanı - Sivil Havacılık 
Eğitim Merkezinde uygulamalı eğitim fırsatı 

• Sorumlu hava yolu pilotu (pilot - in - command) uçuşlarını, 
Ankara Esenboğa’dan 15 farklı havalimanına uçarak 
gerçekleştirme şansı

• Havacılık Kulübü ile planörle başlayıp, paraşütle devam 
edip hava yolu pilotu olmak mümkün

• Dört yıl boyunca küresel havacılığın dili kabul edilen 
İngilizce ile mesleki eğitim

• Pilotaj Bölümü, Sivil Havacılık Yüksekokuluna bağlı bir 
lisans programıdır. 

• Programın amacı, sivil havacılık sektöründe çalışacak 
pilotları, yüksek teknoloji ve donanıma sahip eğitim ve 
uygulama ortamında, üstün vasıflara sahip olacak şekilde 
yetiştirmektir.

• Pilotaj Bölümü, havacılık sektörü için nitelikli teorik ve 
pratik bilgiye sahip deneyimli bir pilot olmanın yanı sıra, 
sektörle ilgili, bilimsel gelişmelere ve araştırmalara da 
katkıda bulunabilecek, havacılık alanında deneyimli yönetici 
ya da eğitici olmak isteyenler için de ideal tercih.

Gökyüzünü Keşfetmek için ATILIM ZAMANI!

Sadece Havalı Değil, Geleceği Olan Bir Meslek Arıyorsan… 

• Ulaştırma Bakanlığına ve Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda

• Özel Hava Yolu İşletmelerinde

• Kargo ve Lojistik Hizmet Veren Taşımacılık 
Şirketlerinde

• Uçuş Eğitim Merkezlerinde
pilot olarak çalışabilir, sivil havacılık 
sektörünün, genç, dinamik, deneyimli 
bir neferi olabilirsiniz.  

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


