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KURULUŞ

BİZ KİMİZ?

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü, Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 2019 yılında kurulmuş ve o tarihten beri pilot 
eğitimi alanında birçok başarıya ve ilklere imza atmıştır. 

Üniversitemiz, ülkemiz havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunma ve pilot 
ihtiyacını karşılama amacıyla Pilotaj Bölümünü açmıştır. Bu doğrultuda kendi 
hava meydanımız, f ilomuz, teknik bakım altyapımız ve uçuş öğretmenlerimizle, 
geleceğin pilotlarına özgün bir modelde eğitim sunmaktayız. Ülkemizin uçuşa 
en elverişli şehirlerinden biri olan Konya’da, uluslararası standartlarda pilotlar 
yetiştirmekteyiz.
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KÖKLERİMİZİ
GÖKLERE TAŞIDIK
Kendi hava parkında kendi planör ve uçak f ilosuyla eğitim veren Türkiye’deki 
tek üniversite unvanına sahip KTO Karatay Üniversitesi, yapmış olduğu 
yatırımlar, eğitsel inovasyonlarla pilotaj eğitiminde ülkemizin ve bölgenin lider 
okullarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ayrıca Türkiye’de 
yalnızca KTO Karatay Üniversitesi’nde uygulama eğitimleri, planör uçuşlarıyla 
başlamaktadır.
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EĞİTİMLERİMİZ

Planör lisansına (SPL) sahip olan bir pilot 
adayı, bir uçağa nispeten çok daha üst 
düzey kumanda becerisi gerektiren 
planör kullanımda, kumanda becerilerini 
geliştirmektedir. Öğrencilerimiz, piste 
hangi irtifadan nasıl yaklaşacağını, 
mecburi inişlerde hızlı ve mükemmel karar 
verme yeteneklerini planör eğitimiyle 
kusursuzlaştırmaktadır.

PPL(A) eğitimini tamamlamış ve PPL(A) 
lisans sahibi adayın tek motorlu bir uçakta 
5 saatlik gece uçuşu yapması gerekir. 
Bu uçuş yaklaşık 4-6 gün sürer. Eğitimin 
tamamlanması sonucunda herhangi bir 
lisans düzenlenmesi gerekmez ancak 
ticari pilot olabilmek için bu uçuşun 
tamamlanmış olması gerekir.

IC (Pilot In Command) uçuşu, uçakta 
sorumlu pilot olarak uçmak demektir. 
Havayolu pilot adayının bundan 
sonraki eğitimleri tamamlayabilmesi 
için toplamda 100 saat PIC olarak uçuş 
yapması gerekir.

Bu aşamada aday, son olarak geliştirdiği 
yetenekleri çok motorlu bir uçak üzerinde 
uygulamayı öğrenir. Bu aşama da yine 
simülatör eğitimiyle başlar ve ardından 
öğrenilenler uçak üzerinde uygulanır. 
Toplam 12 saatlik uçuş ve 2 saatlik kontrol 
uçuşu ile eğitim tamamlanır.

Havayolu pilotu olmak isteyen bir aday, 
öncelikle temel teorik eğitimlerin yer 
aldığı ve bir pilot tarafından kullanılan 
temel becerilerin geliştirildiği PPL 
eğitimini almak zorundadır. Eğitim 
toplam 210 saatin altında olmayan teorik 
dersler ve 46 saat 30 dakikalık uçuş 
eğitiminden oluşur.

Bu safha adayın herhangi bir ticari 
uçuş faaliyetinde bulunabilmesi için 
tamamlaması gereken uçuş eğitimidir. 
PPL’de temel olarak öğrenilen uçuş 
hareketlerinin hata toleransının daha 
düşük olarak tekrar edildiği aşamadır. Bu 
eğitim IR eğitimi almış öğrenciler için 15 
saat verilir.

50 saat PIC uçuşunu tamamlamış olan 
aday, IR eğitimine başlayabilir. Bu eğitim, 
pilota uçağın içindeki göstergeleri ve 
yardımcı seyrüsefer aletlerini kullanarak 
uçağı güvenli şekilde uçurmayı 
öğretmek için verilir. IR, bu eğitimi 
başarıyla tamamlayan pilot adayının 
lisansına işlenir.

Bu safha PPL sahibi bir pilotun herhangi 
bir ticari faaliyette bulunabilmek ve 
bir havayolunda çalışmak için alması 
gereken ileri düzey teorik derslerden 
oluşur. Aday PPL safhasında özet olarak 
gördüğü dersleri 650 saatlik bir eğitimle 
ayrıntılı olarak tekrar görür. Bu eğitim, 4 
yıllık eğitim süresi içerisinde yaklaşık 7 ay 
sürer.

SPL (PLANÖR PİLAT LİSANSI)

NIGHT (GECE UÇUŞU YETKİSİ)

PIC (SORUMLU PİLOT UÇUŞU)

ME (ÇOK MOTOR ALET YETKİSİ)

PPL (HUSUSİ PİLOT LİSANSI)

CPL (TİCARİ PİLOT LİSANSI)

IR (ALET YETKİSİ

ATPL (HAVAYOLU
NAKLİYE PİLOTU LİSANSI)
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TESİSLERİMİZ
Havacılık eğitimi veren okulların kendilerine ait bir pistlerinin olmayışı, günümüz 
havacılığının yaşadığı en büyük problemler arasında yer almaktadır. Üniversitemiz, 
zaman ve motivasyon kaybına uğramadan öğrencilerimizin kesintisiz ve eksiksiz 
bir eğitim alabilmelerini oldukça önemsemektedir.

Teorik eğitimlerini KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde alan Pilotaj 
Bölümü öğrencilerimiz, Konya kent merkezine 28 km uzaklıktaki KTO Karatay 
Üniversitesi Hava Meydanı’nda %100 Uçuş Akademisi olanaklarıyla eğitimlerini 
sürdürmektedir. 

Hava Meydanı’mız, 1.500 metre asfalt, 1.200 metre çim piste ve 1.500 metre taxi 
yoluna sahip olup hangarları ve sosyal tesisleriyle tam donanımlı bir meydandır. 
Modern bir yapıya sahip olan Hava Meydanı’mız, özgün eğitim tesislerinin yanı sıra 
öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal donatı alanlarını 
bünyesinde barındırmaktadır.
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FİLOMUZ
UÇAK TİPİ TESCİL KULLANILDIĞI 

EĞİTİMLER

1 VIPER SD4 NVFR TC-KTO PPL(A), NVFR,PIC

2 VIPER SD4 NVFR TC-UTN PPL(A), NVFR,PIC

3 VIPER SD4 NVFR TC-UTO PPL(A), NVFR,PIC

4 VIPER SD4 NVFR TC-KTM PPL(A), NVFR,PIC

5 VIPERSD4 NVFR TC-KTN PPL(A), NVFR,PIC

6 ASK21 GLIDER TC-PTA SPL

7 ASK21 GLIDER TC-PTO SPL
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MEZUN OLUNCA

SİMÜLASYON
EĞİTİMİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin yayınlamış olduğu Üni-Veri istatistiklerine göre 
“İstihdam Oranı En Yüksek Olan Bölümler’’ sıralamasında, Pilotaj Bölümü %77 iş bulma oranı 
ile 1. sırada yer almaktadır. 

KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü mezunları, 4 yıllık 
üniversite diplomasına ek olarak Sivil Havacılık Organizasyonu 
onaylı Ticari Havayolu Pilotu lisansına da (ICAO) sahip 
olmaktadır. Mezunlarımız;

- Tüm ulusal ve uluslararası hava yolu şirketleri ve işletmelerinde
- Pilot eğitimi veren uçuş okullarında (uçuş öğretmeni) 
- Hava taksi hizmeti veren kuruluşlarda
- Yolcu ve yük taşıma amacıyla kullanılan hava araçlarında pilot 
olarak çalışabilmektedir.

%77

Üniversitemiz, çağın gerekliliklerini 
takip eden ve eğitim standartlarını 
en üst seviyede tutmak isteyen bir 
eğitim anlayışına sahiptir. Bu anlayış 
doğrultusunda son teknoloji ile donatılmış 
cihaz ve araçlar öğrencilerimizin 
kullanımına sunulmaktadır. Örneğin, 
Pilotaj Bölümü’nün PPL(A) ve IR(A) 
eğitimleri için dünya çapında kendini 
kanıtlamış Alsim AL250 marka simülatör 
tercih edilerek envanterimizde yer almıştır.

Tek motor ve alet uçuş eğitim safhalarında, 
öğrencilerimiz toplam 35 saat gerçek 
bir uçuşta başlarına gelebilecek  
anormal ve acil durumları simülasyonda 
deneyimlemekte, bu durumla nasıl başa 
çıkabileceklerini en son teknolojiye sahip 
Glass Kokpit ve Analog Kokpit olarak 
değiştirilebilme özelliğine sahip son model 
simülatörde öğrenmektedirler.
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ÖĞRENCİ KAYIT

KAYIT İÇİN

VE KABUL ŞARTLARI

GEREKLİ BELGELER

KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümüne öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

Pilotaj Bölümü öğrencisi olma hakkını kazanan aday, ÖSYM Başkanlığı’nca belirlenen süre 
içinde şahsen ya da vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere KTO Karatay Üniversitesi 
Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne başvurur.

Yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ise KTO Karatay Üniversitesi Yurtdışından 
Öğrenci Kabulü Yönergesi’ne göre yapılmaktadır.

Ayrıca yatay ve dikey geçiş uygulamalarıyla da bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci 
alınmaktadır. Yatay ve dikey geçiş koşulları ve uygulamaları ile ilgili yönetmeliklere KTO Karatay 
Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğü web sayfasından ulaşılabilmektedir.

• Lise   diplomasının       onaylı  örneği  (Noterden veya 
mezun olunan liseden onaylatılabilmektedir) 
veya  E-Devlet  üzerinden alınan mezuniyet 
belgesi  (Kayıp ise ortaöğretim kurumundan 
kayıp belgesi alınabilmektedir.)

• YKS sonuç belgesi ile puan detaylarını gösterir 
belgesinin bilgisayar çıktısı

• Ödeme dekontu (İndirimli, ücretli öğrenciler 
için)

• SHGM tarafından yetkilendirilmiş sağlık 
kurumlarından alınacak sağlık raporu ile 
üniversitemize müracaat edilir DİPLOMA

ÖDEME DEKONTU SAĞLIK RAPORU

YKS SINAV
SONUÇ BELGESİ
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BURSLARIMIZ
GİRİŞ YÜKSEK BAŞARI BURSU

BARINMA BURSU

BURSLULUK SÜRESİ

3.000-TL
SAY

arası derece yapan
tüm öğrencilere aylık:

1-100

2.500-TL
SAY

arası derece yapan
tüm öğrencilere aylık:

101-1.000

2.000-TL
SAY

arası derece yapan
tüm öğrencilere aylık:

1.001-2500

1.500-TL
SAY

arası derece yapan
tüm öğrencilere aylık:

2.501-2500

1.000-TL
SAY

arası derece yapan
tüm öğrencilere aylık:

5.001-10.000

Ayrıca; Konya ili merkez ilçeleri ve Konya ili dışında ikamet eden öğrencilere, Pilotaj Bölümü ücretli 
kontenjanlarında hiçbir burs veya indirimden yararlanmamak koşuluyla kayıt yaptırmaları halinde Barınma 
Bursu sağlanır. İndirim oranı, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı’na bağlı konukevi ve yurtta 4 kişilik odada kalınması 
halinde konaklama ücretinin %50’si kadardır. Öğrenci vakfa ait konukevi ve yurtta yer kalmaması halinde 
başka bir yerde konaklamak isterse; vakfa ait yurt ve konukevi 4 kişilik oda ücretinin %25’i oranında indirim, 

öğrencinin eğitim ücretine yansıtılır.

Üniversitemize YKS ile yerleşen, ÖSYS başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre 
yukarıda belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilerimiz, normal öğrenim süresi 
içinde her akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere Giriş Yüksek Başarı Bursu alırlar. 
Ayrıca Konya ili merkez ilçeleri dışında ikamet eden ve yukarıda belirtilen 
sıralamada yer alarak YKS ile üniversitemize yerleşen tam burslu öğrencilerimiz, 
üniversitemizin uygun göreceği yurt/konukevinde ücretsiz kalma hakkını kazanırlar.  

Hazırlık sınıflarında 1, lisans programlarında 5 yıl boyunca burs kesilmeden öğrenim devam eder. Bu süre 
2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren, üniversitemize ilk kez kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir. (Giriş 
Yüksek Başarı Bursu, Üstün Başarı Bursu, Asistan Öğrenci Bursu, Akran Öğrenci Bursu, Çift Anadal Bursu 

hariçtir.)

İLK 10.000SAY

ÜCRETSİZ

• Hazırlık dâhil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır. 
Ağırlıklı not ortalamasının dönemlik programlarda 
bir dönemin sonunda, yıllık programlarda bir yılın 
sonunda 2.00’ın altına düşmesi halinde ilgili dönem/
yıl için burs kesilir. Bir sonraki ağırlıklı not ortalamasının 
dönemlik programlarda bir dönemin sonunda, yıllık 
programlarda bir yılın sonunda 2.00 veya üzerine 
yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır. Bursun 
kesildiği yıl için geriye dönük ödeme yapılmaz. 

• Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim 
kurumundan ön lisans mezunu olup üniversitemizde ön 
lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu 
olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz. 
• Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz. 
• Yalnızca anadal programı için uygulanır; 
çift anadal programı için geçerli değildir. 
• Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. 
Süresinde başvurmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan 
vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz. 
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ÇAP İMKÂNLARI

KONTENJAN

KTO Karatay Üniversitesi, pilot adaylarına herhangi bir ek ücret ödemeksizin Çift Anadal 
Programı’na katılma hakkı vermektedir. Pilotaj öğrencileri üniversiteye girişte herhangi bir 
burs elde edememiş olsa dahi, YÖK tarafından belirlenmiş olan şartları sağlamaları hâlinde 
ikinci bir anadal programına ücretsiz kayıt olmaktadır.

• Hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

• Pilotaj Bölümü uçuş ücreti birinci sınıfta 4.000 Euro, ikinci sınıfta 16.000 Euro, üçüncü 
sınıfta 17.000 Euro, dördüncü sınıfta 18.000 Euro, toplamda 55.000 Euro’dur (KDV dâhil). 
ÖSYM tam burslu öğrenciler, uçuş eğitimi ücretinden muaftır. Uygulama/uçuş eğitimi 
bedeli 4 yılda ödenir ve her yılın ücreti 10 taksite bölünebilir.

* Ücretli kontenjanda taban puan ve başarı sıralaması oluşmamıştır.

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Uluslararası Ticaret
ve Lojistik

Mekatronik Mühendisliği

İşletme

Elektrik - Elektronik
 Mühendisliği

Uluslararası Ticaret
ve Lojistik (İngilizce)

VE ÜCRETLER
BursBurs
OranıOranı

PuanPuan
TürüTürü Kont.Kont. TabanTaban

PuanPuan
BaşarıBaşarı
SırasıSırası

Ücreti
(KDV Hariç)

Burslu SAY 4 468,43696 6.082 0,00 ₺

Ücretli SAY 22 ..........* ..........* 85.000,00 ₺
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KONAKLAMA
OLANAKLARI
Kampüsümüzün çevresinde Pilotaj Bölümü öğrencilerimizin konaklayabilecekleri çeşitli 
tesisler vardır. KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı bünyesindeki Erkek Öğrenci Yurdumuz 236, Kız 
Öğrenci Konukevi’miz ise 258 kişilik konaklama kapasitesine sahiptir. Konukevi ve yurdumuzda 
KTO Karataylılar, kampüse yürüme mesafesinde, ev rahatlığında bir yaşam fırsatı bulmaktadır. 
Açık büfe kahvaltı, 24 saat sıcak su, kablosuz internet, merkezî ısıtma imkânları ile konukevi ve 
yurdumuz, KTO Karataylılara ev ortamı sunmaktadır. Hava Meydanı’mız ve konaklama alanları 
arasında gün içerisinde ücretsiz servis imkânı sunulmaktadır.




