
 

 

TEKZİP 

14 Mart 2021 tarihinde www.airnewstimes.com sayfasında Sn. Talip KISLAKCI tarafından "Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi Mezunlarına Tuvalet Temizliği İstihdamı" başlıklı eleştiri sınırlarını aşan, Türk Sivil Havacılık Sektörüne 

34 yıldır nitelikli mezun yetiştiren Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni karalayan ve 

havacılık sektörüne her aşamada emek verenleri rencide eden, kurumsal itibarımızı zedeleyen bir yazı yayımlanmıştır. Yazı 

içeriğindeki haberler gerçeği yansıtmadığından hakkımızdaki içeriğin yayından kaldırılması, ayrıca 5187 ve 5651 sayılı Kanun 

kapsamında cevap ve düzeltme hakkımız gereği aşağıdaki açıklamamızın sitenizin aynı köşesinde, aynı puntolarla 

yayımlanması için gereğini dileriz.   

TEKZİP METNİ 

"Ümitle beklediğimiz yaz dönemi trafik artışında, Hasan Polatkan Havalimanı’nda hizmet veren şirketlerin insan 

kaynağına ihtiyacı bulunmaktadır. İlgili şirket tarafından ihtiyacın Üniversitemiz öğrencilerinden karşılanması 

konusunda tarafımıza iletilen talep öğrencilerimize ilan edilmiştir. İlanda halen öğrencimiz olan ya da mezunu 

olma koşulu yer almıştır. Buradaki mezun ifadesi, Pandemi döneminin getirmiş olduğu sıkıntılı süreçte iş 

bulamayan yeni mezun öğrencilerimizi kastetmektedir. 3 aylık geçici bir işin Fakültemiz tarafından bir istihdam 

modeli veya yazıda ifade edildiği gibi proje olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir. 

Birçok öğrenci ailelerine yük olmamak için eğitim hayatını sürdürürken çalışmak durumunda kalabilmektedir. 

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde iş bulma olanakları da azalmıştır. Üniversitemiz genelinde 24-28 Eylül 

2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen uzaktan eğitimde destek konulu anket sonuçlarımıza göre, ankete katılan 

4250 öğrencimizin %20'sinin Pandemi döneminde sürdürdüğümüz uzaktan eğitimde destek ekipmanına ihtiyacı 

bulunduğu tespit edilmiştir. Üniversitemiz, kendi imkanları ve bu konuda hassasiyet gösteren paydaşlarımızın 

katkıları ile bu sayının sadece bir kısmına destek olabilmiştir. Tüm öğrenciler maddi olanak açısından aynı 

fırsatlara sahip olmadığı gibi öğrencilerin ekipman dolayısı ile maddi kaynak ihtiyacı bulunmaktadır.   

Ayrıca yazıda ifade edilen Havalimanı Terminal İşletme yetkisi, Ülkemiz otoritelerince işin gereğini yerine getiren 

kurum ve kuruluşlara verilen bir yetki olup yazıda bu konuda Eğitim/Öğretim kurumları hakkında haksız ve 

hakkaniyetsiz bir tutum ile dayanaksız şekilde haber yapılmıştır. 

Sonuç olarak, eğitim-öğretimini sürdürmek için çalışmak zorunda olan öğrencilerimize, özellikle Pandemi 

döneminin sıkıntıları içerisinde maddi imkan yaratmaktan başka bir amacı bulunmayan ilanı, kariyer planlaması 

ile ilişkilendiren, bunu yaparken de mezunlarımızın sivil havacılık sistemi içinde bulundukları kıymetli 

pozisyonları ve Türk Sivil Havacılığı’na verdiği katkıyı göz ardı eden, onuruyla çalışan insanları rencide edecek 

ifadelere yer veren ve haber değeri taşımayan yazıya itibar edilmemesini diler, kamuoyunun bilgisine saygıyla 

sunarız.” 
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