NEWS BRIEF
“IATA ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi” Havacılık Eğitimleri Ortaklık Anlaşması - IATA’nın
şimdiye kadar üstlendiği en büyük eğitim programları anlaşması
16 Mart 2017 (Gaziantep) - Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) ve Hasan Kalyoncu
Üniversitesi (HKU), İstanbul’un yeni havalimanında görev alacak 10.000’den fazla çalışanın
eğitilmesine olanak sağlayacak yeni bir eğitim ortaklığı anlaşmasının duyurusunu yaptılar.
Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen ve 2018 yılında
ilk etabının açılması planlanan İstanbul’un Yeni Havalimanının, dünyadaki en büyük
havalimanlarından biri olacağı öngörülmektedir. Türk Sivil Havacılık mevzuatları uyarınca tüm
havalimanlarının faaliyet belgelerini almadan önce bütün çalışanlarının belirli eğitimleri almasını
zorunlu kılmaktadır, ki bu zorunluluk da Yeni Havalimanının 10.000’den fazla çalışanının 2017 ve
2018 yılları içerisinde eğitim almasını gerektirmektedir. Havalimanının ilerleyen fazlarının 2023’e
kadar tamamlanmasıyla beraber, eğitim alması gereken çalışan sayısının 100.000’e ulaşması
beklenmektedir.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Avrupa Bölgesi’nden Sorumlu IATA Genel Müdür Yardımcısı
Rafael Schvartzman “İstanbul’un yeni havalimanının başarısı için Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile
beraber çalışacak olmaktan onur duyuyoruz. Bu IATA’nın şimdiye kadar üstlendiği en büyük
eğitim projesi olacak. İstanbul’un yeni havalimanını beklentilerin üzerine çıkarmak için
havalimanına çalışkan ve kabiliyetli personel yetiştirmek konusunda kararlıyız. Türkiye’nin dünya
standartlarında birinci kalite hava taşımacılığı hizmeti verme vizyonu ve bu alandaki adanmışlığı
oldukça açık bir şekilde görülüyor. Umuyoruz ki bu anlaşmamız uzun ve verimli bir ortaklığın
başlangıcı olacaktır.” dedi.
İmzalanacak eğitim anlaşması için düşüncelerini dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer
Yılmaz: “Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölgenin ilk vakıf üniversitesidir. Kurulduğu günden bu yana
yenilikçi ve girişimci olma özelliği ile vizyonunu sürekli geliştirerek ön plana çıkıyor. Üniversitelerin
en önemli görevi eğitim-öğretim yapmaktır. Bununla birlikte topluma fayda sağlayan hizmetler
vermek ve toplum yararına projeler üretmekte üniversitelerin görevleri arasındadır. Dünyanın en
büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul’un 3. Havalimanı için nitelikli personel yetiştirmek
amacını taşıyan bu eğitim projesini IATA ile yürütecek olmak bizim için gurur verici. Bu düşünceler
doğrultusunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile IATA arasında gerçekleşecek olan bu protokolün
hayırlı ve verimli olmasını temenni ediyorum” dedi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak 2009-2010 yılında eğitimöğretim hayatına başladı. Rekabetin hakim olduğu küresel dünyada şehrimizin ve ülkemizin
ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yaratılmasına, eğitim yatırımı yapmak hedefiyle
kuruldu. Eğitim, araştırma ve yenilik odaklı bir üniversite anlayışıyla, bünyesinde yer alan 6628
lisans ve lisansüstü öğrencisine verdiği eğitim-öğretimin yanı sıra, kurulduğu günden bu yana
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gerçekleştirdiği eğitim anlaşmalarıyla da ülke çapındaki başarılarını gün geçtikçe arttırmaya
devam ediyor.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HKUSEM) ise, 2011-2012 eğitim-öğretim
yılında; İstanbul, Gaziantep ve Ankara olmak üzere 3 il merkezli “EĞİTİMİN YAŞAM BOYU
SENİNLE” anlayışı ile kuruldu. Ülkemizin eğitim ve mesleki gelişim alanlarında gereksinim
duyduğu bilgiyi bir yaşam standartı haline getirmek için kurulan HKU SEM; bu hedef
doğrultusunda, öğrencilere, iş hayatına yeni adım atanlara ve iş hayatında deneyim sahibi olmuş
bireylere, kişisel gelişim, mesleki branş, yabancı dil, kültür ve sanat dallarında eğitim vermek
amacını taşımaktadır. Bu kapsamda IATA ve HKU ile yürütülecek eğitim işbirliği, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği standartlarına uygun olarak
verilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin temel hedefi; gelişmekte
olan teknolojisi, bilgi birikimi ve tecrübeli kadrosu ile verilecek olan eğitim hizmetini zirvede
tutmaktır.
IATA, tarifeli hava taşımacılığı sektörünün %83’üne tekabül eden 265 havayolunu temsil
etmektedir. Verdiği hizmetlerle sektörde temsil ve liderlik görevlerini üstlenmiş olan IATA,
havayollarının faaliyetlerinin küresel ölçekte başarıyı yakalaması için standartların belirlenmesine
çalışmaktadır. IATA, ürün ve hizmetler geliştirmekte, güvenlik denetimlerini yönetmekte, emniyetaltyapı sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmakta ve finansal takas sistemleri geliştirerek
havacılık sektörünü desteklemektedir. IATA, aynı zamanda üyeleri adına devletlerle görüşmeler
yaparak, güçlü bir küresel hava taşımacılık ağı kurulması için doğru mali ve yasal düzenleme
koşullarının sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
IATA Eğitim Birimi, dünyanın en büyük havacılık eğitimi kurumu olarak 90 ülkede 350’den fazla
çeşitte eğitim programı imkânı sunmaktadır. 2016 yılında 100.000’den fazla öğrenci, dijital ve
sınıfta öğretim yöntemleriyle IATA’nın eğitim programlarından yararlanmıştır. IATA, verdiği
eğitimlerin erişilebilir ve güncel olması için, uzaktan öğrenim ve sanal gerçeklik teknolojilerini de
kapsayan yenilikçi yöntemleri kullanan öncü kuruluşlardan biridir. Dünyanın önde gelen
üniversiteleri ile ICAO, ACI ve Eurocontrol gibi sektörün saygın kuruluşları, IATA’nın eğitim
ortakları arasında yer almaktadır. Bu ortaklık kapsamında, IATA, emniyet, güvenlik, kalite, tehlikeli
maddeler gibi konularda dünyanın alanlarında lider uzmanları ile havalimanı çalışanlarını
eğitmenin yanı sıra Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin havacılık eğitim programlarının uluslararası
standartlara uygun bir hale gelmesi için de destek verecektir.
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Notes for Editors:




IATA (International Air Transport Association) represents some 265 airlines comprising
83% of global air traffic.
You can follow us at http://twitter.com/iata2press for news specially catered for the media.
More information on Hasan Kalyoncu University is available on its website.
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