9 Mayıs 2011

EA Havacılık ve İTÜ’den staj protokolü
Türk öğrencilere staj için Amerika kapısı açıldı
EA Havacılık A.Ş. ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Atatürk
Havalimanı Genel Havacılık hangarında gerçekleştirilen bir törenle ortak protokole imza attı. Törende,
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Uçak Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof.Dr. M. Adil Yükselen ve EA Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı K. Ekim Alptekin ile birlikte
Eclipse Aerospace’in merkezi Albuquerque’deki uçak fabrikasında tasarım ve üretim sahasında staj
yapacak ilk öğrenci olan Özgür Helvacıoğlu da hazır bulundu.
İmzalanan protokol gereğince İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde
eğitimini sürdüren dördüncü sınıf öğrencileri EA Havacılık’ın tüm işyerlerinde çeşit konularda staj
yapma hakkına sahip olacaklar. Öğrencilerin staj süreleri boyunca tüm ulaşım ve konaklama masrafları
EA Havacılık tarafından karşılanacak. 12 ile 24 hafta sürecek staj boyunca öğrenciler gerek Eclipse
Aerospace fabrikasında gerekse de EA Havacılık’ın başka tesislerinde tasarımdan, üretime, AR-GE’den
bakıma kadar havacılığın birçok değişik alanında staj yapma imkânına sahip olacaklar.
EA Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı K. Ekim Alptekin törende şunları söyledi: “Türkiye kullanıcı olarak
havacılıkta oldukça ilerledi ve çok önemli bir noktaya geldi, üretici tarafında da gelişmeler var ancak
henüz hedeflenen noktada değiliz. Bu hedeflere ulaşabilmek için insan gücü ve eğitim çok önemli. Bu
nedenle de Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından bir tanesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile böyle bir staj projesini hayata geçirmek istedik. Prof. Dr. Aydın
Mısırlıoğlu’nun da bizlerle aynı vizyonu paylaşıp bize destek vermesi bizleri çok mutlu etti. ”
Alptekin konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bu protokol ile biz öğrencileri sadece yurt dışına
göndermiyoruz. Orada öğrendiklerini, birikimlerini ve tecrübelerini ülkemize aktarmaya teşvik
ediyoruz. Ülkemizde gerekli alt yapı mevcut, bu alt yapı deneyim ve insan gücü ile birleşince Türkiye’nin
havacılık pastasındaki payının daha da artacağını düşünüyorum.”
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu ise EA Havacılık ile imzaladıkları
protokolü şöyle değerlendirdi:
“Son birkaç yıldır başlattığımız Co-Op programı çerçevesinde öğrencilerimizi ülkemizin en önemli
havacılık kuruluşları olan TUSAŞ ve TEI’de uzun dönemli staj yapma imkânına kavuşturmuştuk. Bu
protokol ile de Co-Op havuzumuza çok önem verdiğimiz bir firmayı daha katmış bulunuyoruz.
Uluslararası ABET akreditasyonunu sağladığımız eğitim programımız sayesinde dünyanın her yerinde
geçerli diplomalarının yanı sıra bu stajın mezunlarımızın profesyonel gelişimlerine katkısı son derece

yüksek olacaktır. İTÜ’nün son yıllardaki sanayii ile işbirliğini geliştirme atılımlarına paralel olarak
öğrenciler seviyesinde başlayan bu ilişki EA Havacılık ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin diğer
platformlarda da ortak çalışmalarına yol açacaktır. EA Havacılık’ın kısa zamanda dünya havacılık
sektörüne yaptığı katkıların Türkiye’deki sivil havacılığın ve uçak üretiminin gelişiminde büyük rol
oynayacağına inanıyorum. Bu protokol ile de Türkiye’nin havacılık sanayi için gerekli insan kaynağının
artırılmasına büyük bir yatırım yapılıyor. Her açıdan herkesin kazandığı bir durum olarak görüyorum.
Ekim beye ve EA Havacılık’a öğrencilerimize böyle bir imkânı sağladıkları için Fakültem adına çok
teşekkür ederim.”
2009 yılında Eclipse Aerospace’ın kurucu ortağı olarak havacılık sektörüne hızlı bir adım atan EA
Havacılık aynı zamanda Eclipse 500 uçağının Avrupa, Rusya ve Orta Doğu Satış Temsilciliğini de
üstleniyor. EA Havacılık ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yer alan Avrupa’nın ilk Eclipse
Aerospace Platin Servis Merkezi ile Eclipse 500 sahiplerine bakım, onarım ve geliştirme hizmetleri
sunuyor.
Dünyanın ilk çift motorlu hafif jeti olan Eclipse 500, uygun fiyatı ve operasyonel kabiliyetleri ile en çok
tercih edilen hafif jet olmaya devam ediyor. En yakın rakibinden yüzde 40 daha az yakıt harcayan
Eclipse 500 şu anda dünyada 260 kişi tarafından kullanılıyor.
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