
Heyecan Verici Havacılık Kariyerinize Giden Yol



AMACIMIZ

• Yaptığımız her şeyde, insanların 
sınırlarının ötesine gidebileceklerine 
inanmaktayız. 

• Eğer ticari bir pilot olmak için önünüzde hiç 
bir engel yoksa o zaman tam size uygun bir 
programımız var. 

• Sadece bölgesel iş, ücret ve olanaklar 
sağlamakla kalmayız ayrıca doğru 
sertifikaları ve gerekli eğitimlerle 
Uluslararası ticari bir pilot olmanızı 
sağlarız.  

• Ve siz başarıya ulaşırken doğru insanlarla, 
doğru zamanda, her an sizinle oradayız… 

• 25 yıldan uzun süredir 50'den fazla ülkede 
sizin gibi ticari pilot adayları yetiştiriyoruz.



DÜNYA GENELİNDE PİLOT TALEPLERİ

PİLOT Talebi 2016 – 2035

Asya / Pasifik 248,000

Kuzey Amerika 112,000 

Avrupa 104,000

Güney Amerika 51,000

Orta Doğu 58,000

Afrika 22,000

Rusya / Rusça 
konuşulan ülkeler

22,000

Toplam 617,000

Havayollarının işe alacağı pilot sayıları: 
• 2016’dan, 2035’e kadar alınacak pilot sayısı 

617,000 kişi  
• Yıllık alınacak pilot sayısı 30,850 kişi 

Source: http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-
market/pilot-and-technician-outlook/, visited on 9/1/2016.

http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/pilot-and-technician-outlook/
http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/pilot-and-technician-outlook/


PİLOT TALEBİ (TÜRKİYE)

TÜRKİYE

İş talebi: 16.000 Kişi Maaş: 10.000-25.000TL 

Türkiye:  
• 2016’dan, 2035’e kadar ihtiyaç 

olan pilot sayısı 16,000 kişi  

• Maalesef Ülkemizde bu talebi 
karşılamak için kurum sayımız 
yeterli degildir.

Kaynak: http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-
market/pilot-and-technician-outlook/, ziyaret edildi 9/1/2016.

http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/pilot-and-technician-outlook/
http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/pilot-and-technician-outlook/


Sizin CFA’niz

1. Özel Pilot Lisansı 

2. Uçak Alet Uçuş Yetkisi 

3. Çok Motorlu Uçak Uçurma Yetkisi  
  ve  Ticari Pilot Lisansı  

1. Opsiyon:  Uçuş saatleri oluşturmak 
için sertifikalı uçuş eğitmeni

25 yıldan uzun süredir 50'den fazla ülkede ticari pilot adayları 
yetiştiriyoruz. 

  All training and licenses are USA FAA certified                         
under Parts 141 and 61    

Cessna Pilot Merkezi Tarafından Onaylı



1. Özel Pilot Lisansı – Genel Bakış

• Bir özel pilot lisansı, size bireysel ve 
yolcularla birlikte uçma yetkisi verir. 

• Görsel Uçuş Kuralları (VFR) 
• Özel pilot olarak kazanç elde edemezsiniz.



2.Uçak Alet Uçuş Yetkisi–Genel Bakış 

• Uçak alet uçuş yetkisi (IFR) 
• Gece uçuşlarında, kapalı-bulutlu 

ve diğer güvenli hava koşullarında 
uçuş yetkisi  

• Özel pilot olarak kazanç elde 
edemezsiniz.



3. Ticari Çoklu Motor – Genel Bakış
• Çok motorlu uçaklarla uçuş yapmak… 
• Ticari Pilot Lisansı - Pilot olarak kazanç elde edebilirsiniz. 
• Havayolu şirketi veya hava taşımacılığı şirketinde pilotluk imkanı sağlar.



CFA Zaman Çizelgeniz

Not:  Toplam uçuş süresi 192 saattir ve bu mezun olmanız için gereken yeterli süredir.                          
Bu saatler ve çizelge öğrenciye göre değişiklik gösterebilir.

Hızlandırılmış 
Program: Ticari Pilot programınızı 12 ayda tamamlayabilirsiniz!



Sizin CFA’niz

Mezuniyet Sonrası Destek 
• Kariyer koçluğu - nasıl, ne ve nerede. 

• Hayat boyu işe yerleştirme desteği. 

• FAA lisansınızı çevirme eğitimi.



Mezunlar Ağı ve İşveren 
İlişkileri

50'den fazla ülkede CFA mezunları bulunur!

Sizin CFA’niz



CFA mezunlarının diyor ki:

“CFA bana harika bir pilotluk eğitimi yaşattı. İki ay 
önce son uçuş kontrolümden geçtim ve şimdi Airbus 
319’un Yardımcı Pilotuyum! "- Alberto Porras Lozano, 
CFA Mezunu 



CFA’nin Avantajları

Saygı değer Fakülte ve Uçuş Eğitmenleri



CFA’nin Avantajları

• Cessna 152   
• Cessna 172 SP 
• Cessna 172 RG  
• Beech Sierra 
• Beech Dutchess 
• Piper Warrior 
• Piper Seneca

• Güvenlik birincil 
önceliğimizdir. 

• 100.000'den fazla kazasız 
uçuş saati 

• En üst düzey uçak bakımı

Kaliteli Uçaklar
Güvenlik Kaydı 



Redbird Uçuş Simülatörü

CFA’nin Avantajları 



• Gillespie Sahası 
• Çeşitli Topoğrafya 
• İdeal Hava Durumu

CFA’nin  Avantajları



Şehir/Eyalet
San Diego, Kaliforniya, muhteşem 
doğası ve havası ile yaşamak için 
çok ideal bir bölgedir.

CFA’nin  Avantajları



Uluslararası  
Çeşitlilik

CFA’nin  Avantajları



Konaklama

Güvenli ve Güzel Daireler



CFA mezunlarının diyor ki:

“CFA ile ilk iletişim kurduğum andan itibaren; Diana, 
Heather ve Ash iyi bir pilot olabilmem için her türlü 
yardıma hazırlardı. Okulda beni hep kocaman bir 
gülümseme ile selamladılar. CFA, iyi bir okul çevresi , 
ihtiyacım olan tüm kaynakları ve her zaman güler 
yüzlü çalışanları ile hep en iyi tavsiyelerde bulunarak 
muhteşem bir uçuş eğitim tecrübesi yarattı.” – Etai 
Charit, CFA Mezunu 



Başlangıç Tarihleri
Dersler her ayın pazartesi günü 

başlamaktadır. 
  

(Öğrencilerin ders başlangıç tarihinden en az bir hafta önce 
orada  bulunmaları gerekmektedir) 



Bir Sonraki Basamaklar

1. 500 $ başvuru ücreti ile online başvuruyu 

tamamlayın. (www.flycfa.com - şimdi uygulaya 

tıklayın) 

2. İngilizce seviyenizi CFA personeli ile 

değerlendirin. 

3. I-20 ve CFA kabul mektubunuzu alın. Elçilik 

görevlileriyle görüşün ve vizeyi sonuçlandırın. 

4. Seyahatinizi planlayın. 

5. San Diego California havaalanına indiğinizde 

CFA personeliyle tanışın. Dairenize ulaşım ve 

check-in imkanı için de yardım sağlanacaktır. 

You’re on your CFA Pathway to a rewarding        Commercial 
Pilot Career!



CFA mezunlarının diyor ki:

“CFA en iyi eğitimi ve uygulamayı almamı sağladı. 
Eğitmenler çok deneyimli ve yalnızca 7 ayda özel 
pilotluktan, çok motorlu ticari pilot eğitime kadar tüm 
uçuş eğitimimi tamamladım. Bana büyük ölçüde para ve 
zaman tasarrufu sağladılar. En önemlisi, beni harika bir 
pilot yaptılar. Bütün bunların yanısıra büyük bir ailenin bir 
parçası olduğumu hissettim ve hayatımda ilk defa evden 
uzakta  bu kadar uzun süre yaşadım bu süreçte birçok 
şeyime yardım eden CFA ailesine teşekkürü bir borç 
bilirim. CFA, ABD'de uçuş eğitimi için en iyi yer ve  
profesyonel bir pilot olmak ve eğlenceli bir uçuş eğitim 
deneyimi yaşamak isteyen herkese tavsiye ederim.” – 
Jose Angel Pereda, CFA Graduate and First Officer, 
Volaris Airlines Mexico  

.


