
HAVACILIK EĞİTİMİNDE  
YENİ BİR ANLAYIŞ 

İBRAHİM HALİL GÜZELBEY 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 



Bu Fakültede 
 
1.Uçak ve Uzay Mühendisliği 
2.Pilotaj – Uçuş Okulu 
3.Havacılık Yöneticiliği 

 
Bölümleri bunmaktadır 



Görüldüğü üzere yapılanma olarak diğer 
fakültelerden ayrı olarak, bünyesinde hem 
Uçak Mühendisliğini  hem de Pilotajı 
barındıran bir fakültedir. 



Bu Fakültede: 

Öğrenciler sadece ders kitaplarında 
okutulan bilgiler çerçevesinde 

yetiştirilmemektedir. 



Bu Fakültede: 

Yüksek Lisans Öğrencileri  

raflara konan tezler yaparak  

yetiştirilmemektedir. 



Bu Fakültede: 

Teori ve Uygulama  

beraber yürümektedir. 



Bu anlamda 

•Uçak Mühendisliği Öğrencisi,  

•Havacılık Yöneticisi Öğrencisi,  

•Pilotlar,  

•Uçak Bakımcıları 

•Ders Hocaları  

aynı ortamda bulunmaktadırlar. 



Bu Fakültede: 

Uçak Montajı yapılmakta ve  

uçak montajında öğrenciler  

eğitim ve görev almaktadır. 



Montajını Yaptığımız Uçak 
         Zenith Stall CH-750 











Bu Fakültede: 

Uçak Simülatörü Yapım Atölyesi Bulunmakta ve  

Bir firma ile Uçak simülatörü yapımında İşbirliği  

Yapılmakta ve Öğrenciler de bu üretimde  

yer alabileceklerdir. 

  



Uçak Simülatörleri Yapım Atölyesi İnşaatı 



Bu similatör  yarım bir F16  simülatörü. 
Öğrenciler ve bir firma ile tamamlayacağız. 



Bu simülatör  yarım bir Boeing 737  simülatörü. 
Öğrenciler ve bir firma ile tamamlayacağız. 







Bu simülatör Cessna 172  simülatörü. Bununla ilgili 
sertifika çalışması yapacağız 



Simülatörlerin çeşitli parçalarını yapacak 5 eksenli CNC. 
Öğrenciler burada çalışacaklar.  



Bu Fakültede: 
 

Öğretiminde, çeşitli  derslerinde gördüğü uçağın 
nasıl yapıldığını fiilen test eden ve pilotların yanına 
oturarak uçmanın nasıl bir şey olduğunu hisseden 
öğrencileri olan bir fakültedir. 



 

Bu Fakültede: 

 

 2. sınıf öğrencileri (19 kişi) 7 patent ve faydalı model  

başvurusunda bulundular. Şu an bu öğrenciler çok ciddi bir 
proje üzerinde kafa yoruyorlar. 

 

  

 



Bu Fakültede: 

 

DC Motor İmalat Atölyesi: Kuruluşu devam etmekte, burada 
yapılacak motorlara lisans ve yüksek lisans öğrencileri de 
katkıda bulunacak. Burada özel motorlar üretilecek ve 
satılacaktır. 



Bu şekilde Sanayi-Üniversite işbirliğine  

farklı bir açıdan bakılmaktadır. 



Uçuş okulumuzun uçakları patent alan ve/veya 3.00 üzerinde not 
tutturan her öğrenciyi 1 saatlik bir uçuş yaptırmak üzere hazırdır. 



Bu fakülte: 

1. Öğrenciler dönem başına 2 adet teknik olmayan kitap okumak 
durumundadırlar.  

2. Öğrenciler 4 yıl içerisinde en az bir kere ulusal bir havacılık 
yarışmasına katılmak zorundalar. 

3. Öğrencileri 4 yıl içerisinde en az iki defa patent başvurusu yapmak 
zorundalar. 

4.  Öğrenciler 4 yıl içerisinde en az bir defa ürüne yönelik bir proje 
yapmak zorundadırlar. 



TEŞEKKÜRLER 


