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Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi küresel bir marka olma yolundaki atılım-
larını IATA işbirliği ile güçlendiriyor. 1945 yılında kurulan IATA (International Air 
Transport Association), hava taşımacılığı alanında uluslararası düzeyde güvenli, 
ekonomik ve güvenilir bir sistem oluşturmak amacıyla faaliyette bulunan en önemli 
havacılık örgütlerinden birisi. 

126 ülkeden 240 havayolu firmasının üye olduğu IATA,  havacılık sektörünün 
paydaşlarına eğitim de dahil olmak üzere pek çok alanda hizmet sunuyor. IATA 
eğitim hizmetlerini kısa adı ITDI (International Training and Development Institute) 
olan Uluslararası Eğitim ve Gelişim Enstitüsü bünyesinde yürütüyor.  IATA bölgesel 
eğitim faaliyetlerini bundan böyle Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile birlikte 
sürdürecek. 

TAA’nın bu sayısında, IATA yetkililerinden İsmal Albaidhani ile yaptığımız bir rö-
portaja yer veriyoruz. TAA-IATA işbirliğinin detaylarını açıklayan Albaidhani, neden 
TAA ile eğitim ortaklığı kurduklarını şöyle açıklıyor: “ Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu 
ve Asya’nın kavşak noktasında yer alması ve çok stratejik konumda bir Avrasya 
ülkesi olması…”

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’ni Avrupa’nın en büyük eğitim akademile-
rinden biri olarak değerlendiren Albaidhani röportajını ilgi ile okuyacaksınız. 

İlgiyle okuyacağınız düşündüğümüz bir başka röportaj da, Yayın Koordinatörü-
müz Dilek Köse’nin Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şa-
hin Karasar’la yaptığı röportaj. Akademi’nin gelecek hedeflerini açıklayan Karasar, 
IATA işbirliğinin planlanan uluslararasılaşma faaliyetleri içinde önemli bir atılım ol-
duğunun altını çiziyor.

Havacılık Akademisi’nin birimlerini ve sunduğu hizmetleri tanıttığımız “Eğitim’de 
Odak” dosyamızın bu sayıdaki konusu: Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitimi Müdürlüğü. 
Editörümüz Güneş Batum Esen’in hazırladığı bu dosyada, yılda 20 bin kişiye IATA 
standartlarında eğitim veren bu birimin ilgi çekici özelliklerini yöneticilerinin ağzın-
dan tanıyacaksınız.

Sivil havacılık eğitimi ve üniversitelerimiz konusuna bu sayımızda da yer veriyo-
ruz. İlk sayımızda Üniversitelerimizin Sivil Havacılık Yüksek Okullarını sizlere tanıt-
mıştık. Bu sayımızda Türkiye’nin ilk Havacılık ve Uzay Bilimleri üniversitesi olarak 
eğitime başlayan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne sayfalarımızda yer açtık. 

Yazı İşleri Müdürümüz Dr. Hakan Erdun’un yeni bir pazarlama stratejisi olarak in-
celediği QR Kodlar konulu yazısında, bu uygulamanın değişik alanlardaki kullanımı 
ve Türk Hava Yolları’nın öncü çalışmaları örneklerle ele alınıyor.

TAA’nın zengin bir içerikle hazırladığımız ikinci sayısını da ilgiyle okuyacağınıza 
inanıyoruz.

Gelecek sayımızda buluşmak dileği ile…

Turkish Airlines Aviation Academy strengthens its progress on being a 
global brand with IATA partnership. Founded in 1945, IATA (International 
Air Transport Association) is one of the major institutions to set an inter-
nationally safe, economic and reliable system in aviation

With its 240 member airlines from 126 countries, IATA provides aviation 
industry stakeholders a wide range of products and services, including 
training.

International training  services of the organization is conducted by the 
IATA Training & Development Institute (ITDI). IATA will perform its regional 
training activities in partnership with Turkish Airlines Aviation Academy.  

In this issue of TAA, we also present a recently conducted interview 
with Ismail Albaidhani, the Head of Global Partnership & Learning Innova-
tion at ITDI. Mr. Albaidhani elaborates on details of IATA- Turkish Airlines 
partnership and says that, “IATA entered into a training partnership with 
THY because, first of all, Turkey is located at the crossroads of Europe, 
the Middle East, and Asia. It is a Eurasian country situated in a strategic 
location.”

You will enjoy reading Albaidhani interview rating Turkish Airlines Avia-
tion Academy as one of the major training academies in Europe. 

One other interesting interview came from our Publishing Coordinator 
Dilek Köse who spoke to Prof. Dr. Şahin Karasar, of Turkish Airlines Avia-
tion Academy. Mr. Karasar has shared the future targets of the Academy 
and underlines the importance of IATA partnership for the internationali-
zation process. 

Introducing the various units and services of Aviation Academy,  “Train-
ing Focus”  of this issue brings  Commercial and Ground Handling Train-
ing Directorate to spotlight. Our editor  Güneş Batum Esen’s article wil 
reveal out  interesting features of  this unit giving IATA standard trainings  
to 20 thousand people.   

Civil aviation traiining and universities are among our topics in this issue 
again.  We have already introduced the Civil Aviation departments of the 
universities. Now, we welcome Turkish Aviation Association  University, 
the first Aviation and Aeronautics  University of Turkey in our pages. 

Our editor in chief   Dr. Hakan Erdun’s article explores Qr codes as a 
novel marketing strategy with cases from various fields as well as pio-
neering Turkish Airlines examples. 

We believe that TAA’s second issue will draw your attraction with its rich 
content.

See you in the next issue…

TAA’dan / From TAA

Havacılık eğitiminde uluslararası atılım
International breakthrough in aviation training

Prof. Dr. Peyami Çelikcan
TAA Yayın Danışmanı / TAA Publication Consultant
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Prof. Dr. Şahin Karasar, bir yılı aşkın bir süredir Eğitim Başkanımız olarak görevine devam ediyor. 
Bu sayımızda, dergimiz vasıtasıyla onu daha yakından tanımak ve sizlere de tanıtmak istedik. Soru-
larımıza içtenlikle cevap veren Başkanımıza pek çok soru yönelttik. Röportajımıza geçmeden önce 
bugüne kadarki akademik çalışmalarına da bir göz atalım istedik. 

Üniversitede “Sinema ve Televizyon” eğitimi almış ve burada göstermiş olduğu başarıyla yurtdı-
şında burslu yüksek lisans yapma şansına sahip olan Şahin Karasar, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
“Yayın İşletmeciği” alanında yüksek lisans yapmış. Üniversite kadrosunda akademik hayatına, 
mecburi hizmeti sırasında “İletişim Bilimleri” doktorası yaparken başlamış. Sırasıyla Anadolu Üni-
versitesi, Wisconsin Marquette Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde Araştırma Görevliliği ve Öğre-
tim Üyeliği; Gazi Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Manas Üniversitesi ve İstan-
bul Maltepe Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği’nin yanı sıra Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, 
Dekanlık ve Rektör Yardımcılıkları görevlerinde de bulunmuş. Akademik kariyerle sınırla kalmayıp 
Belgesel Yapımcılığı ve Yönetmenliği yapmış. Kendisinin TRT’de yayımlanan 13’er bölümlük dört 
belgeseli var. Nihayet 1 Ocak 2011’de Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı olarak atanmış ve halen bu 
görevi yürütüyor. 

2011 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türk Hava Yolları açısından başarılı bir yıldı bildiğiniz gibi. Bizler de Türk Hava Yolları Akademisi 

açısından da başarılı bir yıl olması amacıyla çok çaba sarfettik ve yılı başarılarla kapattık. Bir eğitim 
kurumu açısından en önemli başarı uluslararası standartlarda eğitim verebilmek ve bunu belgele-
mektir. Hiç kuşkusuz. IATA’nın bölgesel eğitim ortağı ve akredite eğitim merkezi olma başvurula-
rımızın ardından başlayan gözlem ve denetim süreçlerini birkaç ay gibi kısa bir sürede başarıyla 
tamamlamamış olmamız, başarımızın en önemli göstergesidir. Akademi olarak ulusal ve uluslararası 
öğrenci sayımızı arttırdık. Buna bağlı olarak gelirlerimizi arttırdık, uluslararası akreditasyonumuzla da 
bu başarıyı en üst düzeye taşımış olduk. Bütün bunların ötesinde, eğitimde paradigma değişikliğini 
başlattığımız yıl olarak hatırlayacağız 2011’i. Eskiden insanlar eğitime ihtiyaç duyduklarında Akade-
mimize gelir eğitim alırlardı. Artık biz hem kendi çalışanlarımızın ve hem de havacılık sektöründe 
çalışan herkesin çalışmalarını, alanlarını, beklentilerini, uluslararası paydaşların durumunu yakından 
takip ederek ihtiyaç analizi yapıyor, sadece mesleki ve teknik eğitimlerini değil, aynı zamanda kişisel 
gelişim ve kariyer planlarını da içerecek şekilde kendilerine yeni modeller sunuyoruz. 

2011 yılında TAA’nın IATA ile Bölgesel Eğitim Ortaklığı ve IATA Onaylı Eğitim Mer-
kezi olması yönündeki görüşleriniz nelerdir?

Akademimiz gerek akademik birikimi gerekse teknik altyapısı ile hem Türkiye’de hem bölgede 
önemli bir havacılık eğitim merkezi konumundadır. Bu birikimi uluslararası akreditasyonlara dönüş-
türmek biz yöneticilerin önde gelen sorumlulukları arasındadır. Bu önemli hedefi koyan yönetici 
olmak ve bu hedefe ulaşmayı gerçekleştiren ekibin başında olmak çok gurur verici. Stratejik he-
deflerimizi her yıl aşama aşama gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Rutini yürüten yöne-
ticiler olmak yerine, ekip olarak, yeni paradigmayı oluşturmayı tercih ettik. 

Başarılı bir yıldan sonra TAA’nın yeni dönemde hedefleri nelerdir?
2012 hedeflerimiz arasında, sahip olduğumuz EASA 147 teorik eğitim yetkisini genişleterek pra-

tik eğitim yetkisi de almak ve 147 Temel Eğitim Okulumuzu kurmak var. Türkiye’de ve hitap ede-
ceğimiz bölgede henüz temel eğitim okulu yetkisi olan bir havacılık eğitim kuruluşu bulunmamak-
tadır. Bu zorlu hedefe ulaşmak için çok çalışacağımızı ve zorlanacağımızı biliyoruz ancak azim ve 
kararlılıkla ilerleyeceğimiz bu süreçte de başarıya ulaşacağımızı biliyoruz. 2012’de gelişmekte olan 
bölgelerde özellikle Afrika ve Orta Asya’da ülkelerin milli havayolları ile birlikte havacılık eğitimini 
birlikte planlamak ve uygulamak hedeflerimizden biridir. 

Dünyada sektörel eğitim veren birçok havayolu şirketinin varlığı düşünüldüğün-
de TAA kendini nasıl farklılaştırıyor? 

Dünyada havacılık eğitim hizmeti vermekte olan kurumlara baktığımızda, genel anlamda bir veya 
en fazla iki özel kategoride uzmanlaşmakta olduklarını görmekteyiz. Bu anlamda bizi rakiplerimiz-
den ayrıştıran en önemli noktalardan biri, havacılığın hemen hemen her alanında görev yapan 
personelin ihtiyacını, uzman eğitmen kadromuz ile uluslararası standartlar ölçüsünde ve profes-
yonel düzeyde eğitim verebilme kabiliyetimiz çerçevesinde karşılayabiliyor olmamızdır. Bir diğeri 
ise, birçok kurumdan farklı olarak, bilgi birikimlerini yıllarca sahada edindikleri pratik tecrübe ile 
zenginleştirerek sektöre aktarmakta olan eğitmenlere sahip olmamızdır. 

Prof. Dr. Şahin Karasar, is  the Head of Training at Turkish Airlines  for longer than a year. In 
this issue, we wanted to get to know him better and and introduce him to you, We asked our 
President many questions which he answered sincerely. Let’s have a brief look at his academic 
before our interview.

 
Prof. Dr. Şahin Karasar had his undergraduate degree on “Cinema and Television” and com-

pleted his graduate degree in USA on “Broadcasting Administration” with a scholarship he’d 
been granted for his academic success. He’s had his Ph.D. on “Communication Sciences” dur-
ing his compulsory residency at the university which started his academic career. He worked as 
a research assistant and faculty  member at  Anadolu University, Wisconsin Marquette Univer-
sity; as a faculty member and Department Head, Associate Dean, Dean and Associate Rector 
respectively  at Gazi University, Doğu Akdeniz University, International Manas University and  
İstanbul Maltepe University. He has also worked as a producer and director of documentaries 
and produced four documentaries of 13 parts each, which were aired on TRT Turkish National 
State Television.

He has been appointed as the Head of Training at Turkish Airlines is still at that post.

What did you make of the year 2011 as Turkish Airlines?
This was a rather successful year for Turkish Airlines as you might know. We have also 

worked hard as Turkish Airlines Aviation Academy  to make the best of this year and finished it 
off with much success. The most important success for a training institution without doubt, is to 
provide trainings at an international standard and to certify that. Consequent to our application 
to become the regional training partner and accredited training center of  IATA, we were able 
to successfully complete all the audit and supervision processes in a very short period of about 
a couple of months, which was the most significant indication of our achievements. 

The Academy increased the number of its local and international trainees. This also increased 
our income level as well as up scaling our success thanks to our international accreditation. Be-
yond all of that, 2011 will be significant for us as the paradigm shift year of our trainings. Before, 
people would come to our Academy to get training when they thought they needed one. Now, 
we follow up the works, the needs, expectations and line of business of not our own employees 
but also the other employees in the industry, as well as the international partners closely to 
analyze the needs and present them new models which include personal development and 
career planning as well as professional and technical trainings. 

What are your thoughts on the IATA Regional Training Partnership and IATA 
Accredited Training Center titles of the Aviation Academy?

Our academy is a major aviation training center both nationally and regionally thanks to its 
background and technical infrastructure. As managers, it is a priority for us to convert this back-
ground into international accreditations. I’m proud to be the manager setting these goals and 
leading the team turning these goals into reality. We will proceed on that path realizing our 
strategic goals step by step every passing year. We have chosen to create the new paradigm 
as a team, instead of being managers just keeping up with the routine. 

Having left 2011 behind as a successful year, what new goals will the Aviation 
Academy pursue this year? 

In 2012, we aim to extend the scope of our EASA 147 training authorization to include practical 
training authorization and to establish our 147 Basic Training School. As of now, neither Turkey 
nor our target region has any aviation institutions with basic training authorization.  We are 
aware that we will need to work hard and stretch our limits, yet we know that we shall achieve 
the result with resilience and integrity through that process. In 2012, we also aim to plan and 
practice trainings with the national airlines of the developing countries especially in the African 
and Central Asian regions.

How does Turkish Airlines Aviation Academy differentiate itself with respect to 
many other airline companies delivering sectoral trainings? 

When we look at the aviation training companies at a global scale, we see that that they are 
specialized mostly at one or two categories at most. In that sense, one major aspect that dif-
ferentiates us from our competition is that we are capable of delivering trainings to meet the 
needs of employees from almost all fields of the industry at international standards on a profes

Akademimiz gerek birikimi gerekse teknik altyapısı ile hem Türkiye’de hem bölgede önemli bir havacılık eğitim merkezi konumundadır. Bu birikimi uluslararası akredi-
tasyonlara dönüştürmek biz yöneticilerin önde gelen sorumlulukları arasındadır. Bu önemli hedefi koyan yönetici olmak ve bu hedefe ulaşmayı gerçekleştiren ekibin 

başında olmak çok gurur verici.

Our academy is a major aviation training center both nationally and regionally thanks to its background and technical infrastructure. As managers, it is a priority for us to convert this background into 
international accreditations. I’m proud to be manager setting these goals and leading the team turning these goals into reality. 
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sional level, thanks to our qualified team of 
trainers. We also decouple from our compe-
tition with our trainers who mingle their prac-
tical field experience with their knowledge 
background. 

As per our “raison d’être”, we are an inter-
national training organization committed to 
meet the needs of our sector in the best pos-
sible way by providing to our target clientele 
the widest training spectrum.

To achieve that, we made it our mission 
to meet the training needs of the sector 
with customer satisfaction focus with all the 
trainings in our portfolio; from theoretical 
and practical technical trainings in class, 
workshop and Mock-up simulators to com-
mercial ones, from ground handling and 
passenger service trainings to manage-
rial and behavioral ones; from our specific 
trainings of Overcoming Flight Phobia Pro-
gram, Human Factors and Aviation English 
to the e-learning versions of all of these 
trainings already under construction. 

Turkish Airlines has become a rap-
idly globalizing brand. How does 
the Aviation Academy accompany 
that brand and how does it adapt 
itself? 

Turkish Airlines’ commitment to the train-
ing and development of its employees 
also plays an important role in becoming 
the biggest national airlines of Turkey and 
one of the most important in the world. 
We also serve with the same commitment 
and a customer focused approach to our 
industry. Just like Turkish Airlines, known 
to be one of the best airlines of the world, 
we also strive to be listed among the best 
companies in the aviation training field 
and take each and every step according-
ly, putting all our efforts in that direction. 
We keep working on increasing our ser-
vice volume, enlarging our training team, 
supporting the professional and personal 

development of our employees and com-
plying with aviation principles which are of 
utmost importance. Briefly, we keep get-
ting closer to becoming a global brand as 
well thanks to our quality service before, 
during and after the trainings which makes 
our name heard all over the world. 

What are your reflections about 
the training staff at the Aviation 
Academy? What are their strong 
suits that differentiate them from 
their colleagues at other airlines? 
What are your plans for teambuild-
ing and staff setup? 

We have two categories in our training 
team; those coming from the academia 
directly and those from the field with 
hands-on industrial experience. Having 
the hand-on experience in the field be-
comes an important factor for trainers in 
terms of professional development and 
specialization in their field. This is one 
aspect that as the Aviation Academy we 
decouple from our entire competition ac-
tive in our industry in the same field. All 
our trainers are experienced professionals 
with years of one-on-one practical experi-
ence in their subject field, which enriches 
and advances their formal education, now 
transferring their knowledge to our train-
ees.  For example, our technical trainers 
are former maintenance technicians who 
serviced actual planes for significant peri-
ods now bringing their know how into the 
classrooms. The same is the case for our 
cargo trainers, experienced former cargo 
operators who deliver our cargo trainings.  
Also, each and every one of our trainers 
receive all accreditations and approvals 
necessary to meet the training needs of 
national and international markets which 
are updated periodically.  

Since we are an IATA accredited training 
center, our trainers are now able to give   
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Hedef kitlemize oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunmaya çalışıyoruz. Eğitim 
öncesi, sonrası ve eğitim sürecinde kaliteli hizmetlerimiz ile adımızı tüm dün-
yaya duyurarak küresel bir marka olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. 

We aspire to deliver a large spectrum of trainings to our target mass. We proceed on being 
a global brand with our quality services before, during and after training services. 

IATA onaylı eğitim merkezi olmamız, eğitmenlerimizin IATA onaylı eğitim 
verebilmelerinin yolunu açmıştır. Teknik alanda eğitim veren eğitmenlerimiz 
ise Boeing, Airbus gibi üretici firmaların merkezlerinde aldıkları uzun süreli 

eğitimlerle mesleki gelişimlerini artırmakta ve sertifikalarını tazelemektedirler. 

Since we are an IATA accredited training center, our trainers are now able to give   
IATA approved trainings. Our technical trainers keep getting long term trainings at the 
training centers of manufacturers like Boeing and Airbus to advance their professional 

competence and renew their certificates. 

Varlık sebebimiz doğrultusunda, hedef kitle-
mize oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sun-
maya çalışarak sektörün ihtiyacını mümkün 
olan en iyi şekilde karşılamayı amaç edinmiş 
bir uluslararası havacılık eğitim kuruluşuyuz. 
Bunu sağlayabilmek için sınıf, atölye ve uçak 
üzerinde gerçekleştirdiğimiz teorik ve pratik 
bazda teknik eğitimlerden ticari eğitimlere, yer 
ve yolcu hizmetleri eğitimlerinden yönetici ve 
davranış eğitimlerine, Uçuş Korkusunu Yenme 
Programı, İnsan Faktörleri, Havacılık İngilizcesi 
gibi bazı özel eğitimlerden geliştirmekte oldu-
ğumuz tüm bunların e-learning versiyonlarına 
kadar tüm eğitimlerimiz ile sektörün her alanın-
daki eğitim ihtiyacını karşılamayı müşteri mem-
nuniyetini de ön planda tutarak misyonumuz 
haline getirmiş bulunuyoruz. 

Sizin de bildiğiniz gibi Türk Hava Yol-
ları hızla küreselleşen bir marka haline 
gelmiş bulunmaktadır. TAA bu markaya 
nasıl adapte oluyor, nasıl eşlik ediyor 
Kurum’a?

Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en önemli 
havayolu kuruluşu olarak THY’nin bugünleri-
ne kavuşmasında, çalışanlarının eğitimine ve 
gelişimine verdiği önem de rol oynamaktadır. 
Akademi olarak aynı bilinç ile çalışmalarımı-
zı gerçekleştirmekte ve müşteri memnuniyeti 
odaklı bir anlayışla sektöre hizmet vermekte-
yiz. Belirlediğimiz ve hassasiyetle uygulamaya 
çalıştığımız stratejik hedeflerle, dünyada en iyi 
hava yollarından biri olarak bilinen Türk Hava 
Yolları gibi, biz de havacılık eğitimleri alanın-
da hizmet veren en iyi kurumlar listesinin baş 
sıralarında lanse edilmek istiyor, adımlarımızı 
bu doğrultuda atıyor, bunun için çaba gösteri-
yoruz.  Bu hedefimize doğru ulaştıracak yolda 
yürürken, hizmet hacmimizi arttırma, eğitmen 

kadromuzu büyütme, müşteri portföyümüzü 
genişletme, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel 
gelişimlerini destekleme, havacılıkta çok önemli 
olan havacılık kurallarına uygun hareket edilme-
sini sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. 
Özetle eğitim öncesi, sonrası ve eğitim sürecin-
de kaliteli hizmetlerimiz ile adımızı tüm dünyaya 
duyurarak küresel bir marka olma yolunda iler-
lemeye devam ediyoruz. 

TAA Eğitmen kadrosu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Eğitmenlerimizi diğer 
havayolu şirketlerindeki meslektaşla-
rından ayıran güçlü yönler nelerdir? Bu 
anlamda nasıl bir kadrolaşma düşünü-
yorsunuz?

Havacılık eğitim merkezlerinde görev yapan, 
öğretmek gibi ulvi bir görevi yerine getirmekle 
yükümlü eğitmenleri doğrudan üniversiteden 
gelenler ve buna ilave olarak sahada pişmiş 
olanları iki kategoride sınıflandırabiliyoruz. Eğit-
menlerin sahada tecrübe kazanmış olmaları, 
mesleki gelişimleri ve alanında uzmanlaşmaları 
açısından oldukça önemli bir faktör olarak kar-
şımıza çıkıyor. 

Akademi olarak bizi sektörde aynı alanda faa-
liyet gösteren diğer kurumlardan farklı kılan en 
önemli özelliklerimizden birisi bu noktada ken-
dini gösteriyor. Tüm eğitmenlerimiz, bilgi biri-
kimlerinin temelini öğrenim gördükleri okullarda 
atmış, sonrasında eğitimini verdikleri alanlarda 
birebir uygulayıcı olarak yıllarca deneyim kazan-
mış, bu yolla özümsedikleri bilgileri kursiyerlere 
aktaran tecrübeli bireylerdir. 

Örnekleyecek olursak, teknik tip eğitimleri-
ni veren eğitmenlerimiz uçak üzerinde kayda 
değer sürelerde bakım hizmeti vermiş olan ve 
pratikte edindikleri tecrübeleri sınıflara taşıyan 
eğitmenlerdir. Kargo eğitimlerimiz ise, kargo bi-
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rimlerinde kargo işlemlerini gerçekleştirmiş, alanında uzman eğitmenlerimizce anlatılmaktadır.  
Ayrıca her eğitmenimiz, ulusal ve uluslararası pazarda mevcut eğitim ihtiyacını karşılayabilme amacımız 

doğrultusunda gerekli tüm yetki ve onayları almakta ve bunlar gereklilikler dahilinde periyodik olarak gün-
cellenmektedir.  

IATA onaylı eğitim merkezi olmamız, eğitmenlerimizin IATA onaylı eğitim verebilmelerinin yolunu açmıştır. 
Teknik alanda eğitim veren eğitmenlerimiz ise Boeing, Airbus gibi üretici firmaların merkezlerinde almakta 
oldukları uzun süreli eğitimler ile mesleki gelişimlerini artırmakta ve sertifikalarını tazelemekteler. 

Uzaktan eğitimi havacılık sektörü ile bağlantılı buluyor musunuz? Dünyada bu anlamda 
uygulanan çalışmalar var mı? TAA Başkanı olarak Başkanlığınızda uygulamayı düşündü-
ğünüz bir çalışmanız var mı?

Havacılık sektörünü eğitim hizmeti anlamında besleyen merkezlere bakıldığında, özellikle Avrupa ve ABD 
menşeli kurumların, sınıf ortamında verebildiği birçok eğitimi uzaktan eğitim olarak da tasarlayarak pazarın 
tercihine sunduğu görülmektedir. İlgili kurumlar uzaktan eğitimleri; e-learning, self-study, sanal sınıf ortam-
larında müşterilerinin kullanımına sunuyor. Yapılan araştırmalar uzaktan eğitim uygulamalarının hedef kitle 
tarafından günden güne daha çok tercih edildiğini, bu nedenle hizmet sağlayıcıların bu alana daha çok 
yoğunlaşarak ürün çeşitliliğini artırdığını ortaya koymaktadır. 

Sektörel anlamda bakıldığında, özellikle uçak üzerinde veya ilgili atölye ortamında yapılması ilgili otorite-
lerce şart koşulan eğitimlerin dışındaki tüm eğitimlerin uzaktan eğitim olarak tasarlanarak mevcut ihtiyacın 
karşılanması yoluna gidilebilir. 

Bu itibarla, gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve mevcut-potansiyel tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına 
cevap verebilmeyi amaçlayan, pazara çok yönlü hizmet sağlayabilmek adına hizmet yelpazesini durmak-
sızın genişletme yoluna giden bir Akademi olarak biz de sınıf ortamında verebildiğimiz ve bilgisayar ortamı 
ile entegrasyonu sağlıklı bir şekilde sağlanabilen kabiliyetimiz dahilindeki tüm eğitimlerimizin uygun mo-
düllerinin uzaktan eğitim şekline dönüştürülmesini desteklemekte ve bu alandaki çalışmalarımızı başlat-
mış bulunmaktayız. 

Doğası gereği tamamen uzaktan eğitim formatına dönüştürülemeyen eğitimler için de sınıf ve uzaktan 
eğitim kombinasyonlu tasarımlar geliştirerek, müşterilerimize hizmetlerimizi eğitim sürelerini kısaltarak daha 
efektif yollarla sunabilme imkânı bulacağız. 

TAA’da yapmak istedikleriniz nelerdir? Bu anlamda ne gibi hedefleriniz vardır?
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, bugüne kadar sınırsız gücüne inandığım, doğru kullanıldığı takdirde 

kişi ve kurumları vizyon ve hedeflerine kısa sürede ulaştıracak, üniversitede yaşam ve iş hayatlarında uygula-
yabilmeleri için öğrencilerime aktardığım “iletişim”i tüm argümanlarıyla uygulama fırsatı bulduğum, misyonu 
dolayısıyla da kendimle ve yaşam tarzımla özdeşleştirdiğim bir organizasyon oldu. 

Hızla büyüyen ve göz dolduran kaliteli hizmet anlayışı ile uluslararası platformda varlığını hissettirmiş olan 
ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’nın strateji ve prensiplerine paralel olarak, belirlediğimiz vizyon 
çerçevesinde Akademimiz için öncelikli hedefimi, dünya çapında bilinirliğe sahip, hedef kitle nezdinde eğitim 
ihtiyaçlarında tercih edilen ve ilk akla gelen sayılı markalardan biri haline gelmesi” şeklinde tanımlayabilirim. 

IATA approved trainings. Our technical trainers keep receiving long term trainings 
at the training centers of manufacturers like Boeing and Airbus to advance their 
professional competence and update their certificates.

Is distant learning linked with aviation industry? Are there any practi-
cal applications of that in the field? As the Head of Training Depart-
ment, do you have any work in progress that you plan to implement? 

When we look at the major training providers of the aviation industry, we see that 
especially Europe and US based companies deliver distant learning versions for 
many of their in-class trainings as an alternative to the market. These institutions 
present these trainings to their customers under e-learning, self-study and virtual 
classroom categories. The researches show that increasingly more number of tar-
get customers favor distant learning trainings over the physical classrooms. Thus, 
the service providers focus more on that and increase their product diversity.

From our industry’s perspective, it is possible to deliver all current training via 
distant learning, apart from those officially calling for hands on practical trainings 
in the aircrafts.  

In that respect, as an Academy aiming to meet all needs of its current and poten-
tial customers that keeps diversifying its service spectrum, we have also started 
to work on transforming all of in-class trainings to computer based distant learn-
ing modules in support of that system. 

We will also come up with combined solutions of in-class and distant learn-
ing for trainings which, by their very nature, are not compatible for total distant 
learning, so that we can shorten the training period for our customers and serve 
them more effectively. 

What do you aspire to achieve at the Aviation Academy? What are 
your goals? 

 Turkish Airlines Aviation Academy is an organization that I have total faith in its 
limitless power and one that I easily identified myself with in terms of its mission 
where I had the opportunity to practice “communication” with all of its argu-
ments, which is subject matter of my lectures to my students. If it is used cor-
rectly, the Academy can bring people and companies closer to their vision and 
goals much more easily.  

In alignment with the strategies and principles of fast growing Turkish Airlines, 
acting as the flagship of our country; taking a stand on the international plat-
form with its outstanding quality service, I can say my goal for our Academy is to 
become one of the first brands of choice in training needs of our target clientele 
with global recognition.
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Sivil Havacılık / Civil Aviation

Tayyare Makinist Mektebi’nden 
THK Üniversitesi’ne
From the Aeronautical Mechanist School to the
THK University
Sivil havacılık Türkiye’de olduğu gibi dünyada da hızla gelişiyor. Dünyadaki 14 bin havaala-
nından yılda 4.8 milyar yolcu seyahat ediyor. Türkiye’de ise 45’e ulaşan havaalanından seyahat 
eden yolcu sayısı rekor bir artışla ilk kez 100 milyon sınırını geçti. Sayısı her geçen gün artan 
yolcu sayısı, uçuş sayısını, uçak sayısını, havaalanı sayısını ve bütün bu süreçlerde hizmet veren 
uzman eleman sayısını hızla arttırıyor.

Civil aviation keeps developing rapidly in Turkey as it does worldwide. 4.8 billion passengers 
travel each year from 14.000 airports all over the world. In Turkey the number of passengers 
travelling through 45 airports has exceeded the 100 million limits with a record increase. The 
ever increasing number of passengers also rapidly increases the number of flights, planes, 
airports and the professional staff involved in all these processes.

Prof. Dr. Peyami Çelikcan / TAA Yayın Danışmanı / TAA Publication Consultant

Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği göklerde 
gören vizyonu, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında 
sivil havacılık çalışmalarına bir ivme kazandırır. 
Bizzat Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan 
Türk Tayyare Cemiyeti, her türlü havacılık faa-
liyetini geliştirmek amacıyla örgütlenir. Bu faa-
liyetlerden bir tanesi de sivil havacılık eğitimi 
olur.  

Bu amaçla, Türk Tayyare Cemiyeti bünye-
sinde 1926 yılında Tayyare Makinist Mektebi 
kurulur.  Türkiye Cumhuriyeti’nin sivil havacılık 
alanında ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiş-
tirmek amacıyla kurulan bu mektep, öğrenci-
lerine mesleki ve teknik eğitim verir. Bu eğitim 
programları bir diploma programı değil, sertifi-
ka programı olma özelliği taşır. 

Sivil havacılık eğitiminin bir diploma progra-
mına dönüşmesi için çok uzun yıllar beklemek 
gerekir. Tayyare Makinist Mektebi’nin kurulu-
şundan 60 yıl sonra, 1986 yılında ilk diploma 
programı açılır. Anadolu Üniversitesi bünye-
sinde açılan Sivil Havacılık Yüksek Okulu, sivil 
havacılık alanında önlisans ve lisans diploması 
veren ilk üniversite olur.

Anadolu Üniversitesi’nin ardından diğer 
üniversiteler de sivil havacılık yüksek okulları 
açarlar. Bu süreç, sivil havacılığın hızla geliştiği 
2000’li yıllarda güçlü bir ivme kazanır. Anadolu 
Üniversitesi’nin ardından Erciyes Üniversite-

si, Kocaeli Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Erzincan 
Üniversitesi de sivil havacılık eğitimi vermeye 
başlar. Bu üniversitelerin yanısıra, vakıf meslek 
yüksekokulları da önlisans programları açarlar. 

Sivil havacılıkta bir ilk: 
THK Üniversitesi

Sivil havacılık eğitimi alanındaki bu geliş-
meler, 2011 yılında bir vakıf üniversitesi olarak 
eğitim-öğretime başlayan Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi ile en üst düzeye ulaşır. Türk Hava 
Kurumu, sivil havacılık alanında oluşturduğu 
85 yıllık birikim, deneyim ve altyapı üzerine 
“Havacılık ve Uzay Bilimleri” alanında uzmanla-
şan THK Üniversitesi’ni kurar. THK Üniversitesi 
Türkiye’nin bu alandaki ilk ve tek üniversitesi 
olur.

Kuruluşu 3 Mart 2011 tarihinde tamamlanan 
THK Üniversitesi bir ihtisas üniversitesi olarak, 
bütün akademik yapılanmasını sivil havacılığın 
ihtiyaçlarına göre şekillendirir. THK Üniversitesi 
‘nin açtığı 13 lisans, 3 ön lisans ve 9 yüksek li-
sans programının hepsi sivil havacılıkla ilgilidir. 

THK Üniversitesi’nin kurucu Rektörü Prof. Dr. 
Ünsal Ban, üniversitenin programlarının sivil 
havacılığın A’sından Z’sine kadar her alandaki 
eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlan-
dığını belirtiyor. Programların detaylarına bakıl-

The vision of Mustafa Kemal Ataturk point-
ing out the sky for future was the catalyst for 
civil aviation efforts during the first years of 
the Republic. By the directive of Mustafa Ke-
mal Atatürk, Turkish Airplane Society (Türk 
Tayyare Cemiyeti) was founded in 1925 and 
aimed to develop all kinds of aviation activi-
ties including  civil aviation education.   

For this purpose, in 1926 an aircraft mecha-
nist school was inaugurated within the Turkish 
Aeronautical Association. Established to train 
the manpower needed in the civil aviation 
field in Turkish Republic,  the  school  gave its 
students vocational and technical education. 
These training programs are not a diploma 
program but a certificate program. 

It took quite a many years to transform 
the civil aviation education into a diploma 
program. 60 years after the founding of the 
aeronautical mechanist school, the first di-
ploma program started in 1986.  A two-year 
Vocational High School of Civil Aviation was 
established within Anadolu University, the first 
higher education institution to award associ-
ate’s or bachelor’s degree diplomas.

Following Anadolu University, other uni-
versities also joined in with other Vocational 
Civil Aviation High schools.  This process ac-
celerates in the 2000’s Thanks to the rapid 

progress of civil aviation.  Erciyes University, 
Kocaeli University, Hatay Mustafa Kemal Uni-
versity, 19 Mayıs University and Erzincan Uni-
versity also incorporated civil aviation courses 
into their curriculum and start associate de-
gree programs. Besides these Universities, 
some trust foundation vocational high schools 
also started to offer associate degree pro-
grams. 

A first in civil aviation: 
THK UNIVERSITY
These developments in civil aviation training 

reaches its peak when Turkish Aeronautical 
Association University starting education and 
training as an association in 2011. The Turkish 
Aeronautical Association founds THK Univer-
sity with its information, experience and infra-
structure background of 85 years in the field 
of “Aeronautical and Space Sciences”. THK 
University becomes the one and only univer-
sity of Turkey in this field. 

The foundation work of THK University was 
completed by March 3, 2011 and as a spe-
cialized university, it shaped all its academic 
structure according to the needs of the civil 
aviation sector. All of 13 undergraduate, 3 as-
sociate and 9 post graduate programs of THK 
University are affiliated with civil aviation.  
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dığında Prof. Dr. Ban’ın tespitine katılmamak elde değil. THK 
Üniversitesi, programlarındaki bu odaklanma dolayısıyla “ihti-
sas üniversitesi” olma özelliği kazanıyor. 

Doktora dereceli pilotlar yetişecek
THK Üniversitesi’nde dört fakülte bulunuyor. Bunlardan ilki, 

Hava Trafik Kontrol ve Pilotaj bölümlerinden oluşan Hava Ulaş-
tırma Fakültesi. Biri üniversite’nin Ankara kampusunda, diğeri 
ise İzmir kampusunda eğitim veren Hava Ulaştırma Fakültesi, 
Türkiye’de bu alandaki ilk ve tek fakülte olma özelliği taşıyor. 

THK Üniversitesi’nin bir diğer fakültesi, Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi. Bu Fakültede Uzay Mühendisliği, Uçak 
Mühendisliği ve Astronomi bölümleri bulunuyor. Diğer mü-
hendislik dallarının Mühendislik Fakültesi altında yer aldığı 
Üniversitede, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mü-
hendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Mekatronik Mühendis-
liği bölümleri var. 

Bu mühendislik dallarının da sivil havacılık üzerine odaklan-
dığını belirten Rektör Ban, İşletme Fakültesi’nde ise Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünü açarak bir ilke imza attıkları-
nın altını çiziyor. 

THK Üniversitesi’nin bir başka özelliği ise bütün bu alanlarda 
yüksek lisans eğitimi de vermesi. Bir başka deyişle sivil havacı-
lığın her alanında artık “yüksek lisans” derecesi verecek prog-
ramlara sahip olması. 

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, hedeflerinin 
doktora programları da açarak, “doktoralı pilotlar” yetiştirmek 
olduğunu belirtiyor. THK Üniversitesi ile havacılık alanında en 
üst düzeyde kariyer yapma imkanlarının çoğalacağını belirten 
Rektör Ban, bu yolla akademik kadrolarını da güçlendirecekle-
rini söylüyor.

THK Üniversitesi’nde biri Ankara’da, diğeri İzmir’de olmak 
üzere iki Havacılık Meslek Yüksek Okulu daha bulunuyor. 
Önlisans diploması veren bu okullarda, Uçak Teknolojisi, Sivil 
Havacılık Kabin Hizmetleri, Hava Lojistiği, Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi programları 
bulunuyor. 

En geniş uçak filosuna sahip
THK Üniversitesi’ni ilklerin üniversitesi olarak tanımlayan Prof. 

Dr. Ünsal Ban, üç ayrı şehirde (Ankara, İzmir, Eskişehir) ve dört 

The founder of TAA University Rector Prof. Dr. Ünsal Ban explains 
that the programs of the university were designed to meet the 
needs of all employees from any branch of civil aviation from A to 
Z. Looking at the details of the programs; we can see Prof. Dr. Ban 
is right. Thanks to their focused curriculum, THK University by its 
very nature has become a “specialized university”.  

PhD titled pilots will be trained
There are four faculties at THK University. The first one is the Air 

Transport department which includes air traffic control and piloting. 
As the first of its discipline, The Air Traffic Faculty has two cam-
puses, one in Ankara and the other in Izmir.

Another faculty of THK University is the Faculty of Aviation and 
Aeronautics. This faculty includes aeronautical engineering, and 
astronomy departments. All the other engineering branches, such 
as electrical- electronic engineering, mechanical engineering, 
computer engineering and mechatronics are within the university’s 
Faculty of Engineering. 

Rector Ban, emphasizing that these engineering departments 
also focus on civil aviation sector, underlines the fact, that they 
have also formed the first   civil aviation management department 
under the school of business management.  One other Feature of 
THK University is that it provides post graduate education in all 
of these fields. In other words, the curriculum includes all sorts of 
programs to award a “postgraduate degree” in every field of civil 
aviation.   

THK University Rector Prof. Dr. Ünsal Ban, states that their main 
goal is to start Ph.D. programs and to train “pilots with doctorate 
degrees”. Rector Ban believes that more opportunities shall arise 
for top level career positions in aviation industry through THK Uni-
versity which, he projects, will strengthen their academic staff as 
well.

There are also two aviation vocational high schools of THK Uni-
versity; one in Ankara and the other in Izmir. These schools give 
associate degrees on many programs like Aircraft Technology, Civil 
Aviation, Cabin Services, Air Logistics, Civil Aviation Management, 
and Aviation Ground Services Handling. 

Owner of the largest aircraft fleet
Prof. Dr. Ünsal Ban defines THK University as the University of 

“Firsts” and underlines that they are the first and only university 

Türk Hava Kurumu’nun 85 yıllık birikimin-
den aldığı güçle “Havacılık ve Uzay Bilim-

leri” alanında uzmanlaşan THK Üniversitesi, 
oldukça büyük ve güçlü gelecek hedefleri 
oluşturuyor. Bu hedefler içinde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında 
yerli yapım bir uzay aracı ile ilk astronotlarımızı 

uzaya gönderme hedefi de var. 

Empowered by 85 years of background of Turkish 
Aviation Association, specialized in “Aeronautical 
and Space Sciences”, THK University sets huge, 

powerful goals for future. Sending the first astronaut 
into space in a Turkish manufactured spacecraft on 

Turkish Republic’s 100th anniversary . 

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban / Rector, 
THK University

THK Üniversitesi Uçak Filosu’nda 77 uçak var / THK University Squandron Bears 77 planes
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ayrı kampusta faaliyetlerini sürdüren ilk ve tek üniversite olduk-
larının altını çiziyor. THK Üniversitesi gibi yeni bir üniversitenin 
daha işin başında böyle bir özelliğe sahip olmasını “havacılık eği-
timini daha etkin vermek amacıyla” açıklıyor Rektör Ban. 

Bu tür bir kampus altyapısının karşılıklı uçuşlara imkan verece-
ğini kaydeden Rektör Ban, halen Etimesgut-Ankara ve Selçuk-
İzmir Havaalanlarının bu amaçla kullanıldığını ve bu havaalanla-
rının ILS cihazlı operatör kuleleri ve tam kapasiteli altı hangar ile 
profesyonel standartlarda hizmet verdiğini belirtiyor.

THK Üniversitesi’nin teknik altyapısında sahip olduğu uçakların 
ayrı bir yeri var. Üniversite’nin uçak filosunda tam 77 adet değişik 
tip ve modelde uçak bulunuyor. Rektör Ban, sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da bu kadar uçağa sahip başka bir üniversite ol-
madığının altını çiziyor. 

Dünya üniversitesi olma yolunda
THK Üniversitesi’nin sahip olduğu bu altyapı ile bir dünya üni-

versitesi olma özelliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Ünsal Ban ulus-
lararası hedeflerini şöyle açıklıyor:

“Üniversitemiz Türkiye’de tek, dünyada ise 37. Havacılık üni-

versitesi. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, THK Üniversitesi 
gibi ihtisaslaşmış ve havacılık için gerekli teknik altyapıya sahip 
çok az üniversite olduğunu gördük.  Üniversitemiz dünyadaki 
diğer havacılık üniversiteleri içinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Ül-
kemizin içinde bulunduğu bölgede başka bir havacılık üniversi-
tesi yok. Bu bakımdan üniversitemiz,  sadece Türkiye’nin değil, 
çevre ülkelerin de ihtiyaç duyduğu sivil havacılık uzmanlarını ye-
tiştirecek bir işlev kazanacaktır.”

Bu işlevi kazanabilmek için neler yapıldığına dair sorumuza, 
Rektör Ban’dan oldukça ilginç bir cevap geliyor:

“Çevre ülkelerde THK Üniversitesi’nin tanıtımı için TRT AVAZ 
kanalıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz. TRT AVAZ kanalının izle-
nebildiği her ülkeden bir öğrenciyi burslu olarak üniversitemizde 
okutacağız. Adaylar bir yarışma programında elenerek belirlene-
cek. TRT AVAZ sanıyorum otuzun üzerinde ülkeden izlenebiliyor. 
Dolayısıyla 30 civarında burslu öğrenci alacağız bu ülkelerden…”

Üniversitenin uluslararası olma çalışmaları kapsamında çift dip-
loma programları da yer alıyor. THK Üniversitesi, Amerika Birle-
şik Devletleri’nde havacılık alanında uzmanlaşan VaughnColle-
ge ile çift diploma programı uyguluyor. Bu program kapsamında 

THK Üniversitesi öğrencileri isterlerse VaughnCollege’da iki yıl 
eğitim alabilecekler. Böylece her iki üniversitenin de diplomasına 
sahip olabilecekler. 

Yerli uçak üretecek
Sivil havacılık Türkiye’de olduğu gibi dünyada da hızla gelişi-

yor. Dünyadaki 14 bin havaalanından yılda 4.8 milyar yolcu seya-
hat ediyor. Türkiye’de ise 45’e ulaşan havaalanlarından seyahat 
eden yolcu sayısı rekor bir artışla ilk kez 100 milyon sınırını geçti. 
Sayısı her geçen gün artan yolcu sayısı, uçuş sayısını, uçak sa-
yısını, havaalanı sayısını ve bütün bu süreçlerde hizmet veren 
uzman eleman sayısını hızla arttırıyor. 

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban’la bu hızlı büyüme 
üzerine sohbet ederken, hedeflerinin sadece nitelikli eleman ye-
tiştirmek olmadığını ve uçak üretimi konusunda da çalışmaların 
başlatıldığını öğreniyoruz. Rektör Ban, Türk Hava Kurumu’nun 
uçak üretimi konusunda çok zengin bir birikim olduğunu ve za-
manında çok sayıda uçak ürettiğini belirtiyor:

“Her türlü havacılık faaliyetini ve aynı zamanda da havacı-
lık sanayisini geliştirmek amacıyla kurulan, Türk Hava Kurumu 

active in three different cities (Ankara, Izmir, Eskişehir) with  
four campuses.  Rector Ban explains that even though THK 
University is very young, the reason for all of these qualities 
and features being implemented right from the start was their 
determination to “facilitate more effective aviation training” .

Rector Ban said that this multi-campus infrastructure will en-
able mutual training flights.  Etimesgut-Ankara and Selçuk-Izmir 
airports currently serve this purpose and provide service at 
professional standards with the ILS equipped operator towers 
along with six full capacity hangars. 

THK University is also unique in its technical infrastructure.  
The university squadron bears 77 planes of different types and 
models. Rector Ban emphasizes that no other university in Tur-
key or abroad has this many planes in their squadron.  

On its way to become a worldwide university 
Prof. Dr. Ünsal Ban qualifies THK University as one to become 

a world class university thanks to their infrastructure. The uni-
versity has international aspirations as follows:

“Our university is the only aviation university in Turkey and 
the 37th worldwide. We observed that there are only a couple 
of universities specialized like THK University with adequate 
technical infrastructure for aviation industry. We have a distin-
guished position among other universities of the world. There 
is no other aviation university in our region. In this regard, our 
university will function to train aviation professionals of the re-
gion as well as Turkey.”

Rector Ban responds with a quite interesting answer to our 
question on what efforts they put to earn and fulfill that func-
tion:

“We collaborate with TRT AVAZ TV Channel to promote THK 
University in neighboring countries. We will grant scholarships 
to one student from each country that TRT AVAZ broadcasts in. 
Applicants will be selected in a quiz program. I think TRT AVAZ 
gets broadcasted in more than 30 countries. Therefore we will 
have around30 scholarship students from these countries…”

The university keeps working on becoming and international 
institution and providing double diploma programs.  THK Uni-

versity runs a double diploma program in partnership with 
Vaughn College, a specialized institution of aviation in the 
USA. If students of the THK University wish, they can study for 
2 years at the Vaughn College within the scope of this program 
and can get a double diploma. 

Manufacturing a domestic aircraft
Civil aviation keeps developing rapidly in Turkey as it does 

worldwide. 4.8 billion passengers travel each year from 14.000 
airports all over the world. In Turkey the number of passengers 
travelling through 45 airports has exceeded the 100 million lim-
its with a record increase. The ever increasing number of pas-
sengers also rapidly increases the number of flights, planes, 
airports and the professional staff involved in all these pro-
cesses. 

Talking with the rector of THK University Prof. Dr. Ünsal Ban 
about this fast  growth, we find out that  they do not  only target 
to train qualified personnel but that they  have also started to 

Sivil Havacılık / Civil Aviation

Etimesgut Havaalanı / Etimesgut Airport
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1926 yılında ilk olarak Tayyare Makinist Mektebi’ ni, ardından da 
Kayseri’de TOMTAŞ Uçak ve Motor Fabrikası’nı hizmete açtı. Bu 
tarihten itibaren A–19 ve A–20 uçaklarının üretimi ile bakım ve 
onarımları Türkiye’de yapılmaya başladı. Halkın ilgisi o kadar bü-
yük oldu ki toplanan gelirler ile ilk 10 yıl içerisinde THK, 351 uçak 
imal ederek ya da satın alarak Türk Hava Kuvvetlerine teslim etti. 
Kurum, 1905’de kurulan Uluslararası Havacılık Federasyonu’na 
Türkiye’de sportif havacılığın gelişmesi ve gençlere tanıtılması 
amacıyla, 1929 yılında üye oldu. Cumhuriyet döneminde Vecihi 
Hürkuş, Mühendis Selahattin Reşit Bey ve işadamı Nuri Demirağ 
da havacılık alanında birçok başarılı çalışmaya imza attı. Uçak 
üretimi konusunda TOMTAŞ’tan sonra THK atölyesi fabrika ha-
line getirildi ve İngiliz Magister eğitim uçaklarının seri montajına 
başlandı. Etimesgut’ta kurulan uçak fabrikası 1940’da tam üreti-
me geçti. Bu fabrikada Magister uçaklarının yanı sıra çeşitli THK 
serisi planörler ile eğitim, akrobasi, sağlık ve nakliye uçakları da 
üretildi. 1944 yılında Atatürk Orman Çiftliği’nde ilk uçak motor 
fabrikası kuruldu fakat 1952 yılında üretimler durduruldu ve fab-
rikalar kapatıldı.”

Rektör Ban, kapatılan fabrikaların yeniden çalışacağını uçak 
üretim çalışmalarının artık THK Üniversitesi bünyesinde sürdürü-
leceğini büyük bir inançla ifade ediyor:

“Uçak üretimine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Etimes-

gut’taki uçak fabrikasına ait binanın üniversitemize tahsis edil-
mesi işlemleri tamamlandı. Hedefimiz 2014 yılına kadar ilk eğitim 
uçağını üretmek. VaughnCollege ile bu konuda da işbirliği yapa-
cağız. Türkiye’nin uçak üretimi konusunda uzmanlaşabileceğine 
ve bu alanda bir yer edinebileceğine inanıyorum. THK Üniversi-
tesi bu alanda öncü bir rol üstlenecek. Yerli otomobilden önce 
yerli uçak üreteceğiz…”

THK Üniversitesi’nin merkez kampusu Ankara Etimesgut’ta. 
Türkiye’nin ilk havacılık üniversitesi’ne ev sahipliği yapan Eti-
mesgut aynı zamanda Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret 
merkezlerinden birisi olan OSTİM’e de komşu. THK Üniversite-
si OSTİM ile de işbirliği içinde. OSTİM bünyesindeki işletmeler 
de yerli uçak yapım sürecine katılacaklar. Rektör Ban, OSTİM ile 
işbirliğinin hem üretim, hem de öğrencilerinin staj imkanlarının 
genişletilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtiyor ve üni-
versite-sanayi işbirliğinin güzel ve etkin bir örneğini oluşturduk-
larını söylüyor.

Türk Hava Kurumu’nun 85 yıllık birikiminden aldığı güçle THK 
Üniversitesi, oldukça büyük ve güçlü gelecek hedefleri oluştu-
ruyor. Bu hedefler içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
100. Yılında yerli yapım bir uzay aracı ile ilk astronotlarımızı uzaya 
göndermek hedefi de var. 

“Hiç şüphesiz ki havacılık ve uzay dünyanın en heyecan ve-

rici sektörüdür. Devasa büyüklükteki yatırımlara yön veren 
bu sektör, sürekli bir gelişim trendi içerisindedir ve ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerinin adeta belirleyicisi konumundadır. 
Ülkemizin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlar, sektörün ni-
telikli eleman ve AR-GE ihtiyacını ciddi ölçüde artırmıştır. Bu-
gün itibariyle söz konusu ihtiyaçlar için adres gösterilecek bir 
yükseköğretim kurumunun ülkemizde tesis edilmiş olması, 
önceden hayal olarak nitelendirilen birçok hedefin gerçekleş-
tirilebilmesi için yeni bir yol haritası çizmiştir. Unutulmamalıdır 
ki Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ ün belirt-
tikleri gibi kendi arabasını üretmeden kendi uçağını üretmiş 
ve ihraç etmiş bir ülkedir. Bugün düne göre daha güçlüyüz 
ve daha bilgiliyiz… Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak 
Türkiye’nin kendi uçağını ve uydusunu üreten, kendi fırlatma 
tesisine sahip, astronot yetiştiren, dünyanın en iyi pilotlarını, 
havacılık işletmecilerini, mühendislerini yetiştiren ve sektöre 
yön verecek buluşları gerçekleştiren bir ülke olmasını hedef-
liyoruz. Yapımızı bu hedefler doğrultusunda oluşturuyor ve 
büyütüyoruz…”

THK Üniversitesi’nin 2023 hedefi gerçekleşir mi bilinmez, 
ama sivil havacılığın gelişimine büyük katkılar sağlayacağı 
açık.

work on manufacture of aircrafts.  Rector Ban says that Turk-
ish Aeronautical Association has a very strong background in 
aircraft manufacturing and had manufactured a large number 
of aircrafts in the past:

Aiming to develop an aviation industry, and organize military, 
civilian and touristic activities, Turkish Aeronautics Association 
first established “Pilot School” which was immediately followed 
by the foundation of “TOMTAŞ Plane and Motor Factory” in Kay-
seri that carried out the manufacturing and maintenance of A-19 
and A-20 planes. The Turkish nation showed so much interest 
in the association that TAA, with its total revenue, delivered 351 
airplanes to Turkish Air Forces in ten years by either manufac-
turing or purchasing them. In 1929, to familiarize the Turkish 
youth with aviation, the association became a member of Inter-
national Federation of Aeronautics that was founded in 1905.

During the republic era in Turkey, Vecihi Hürkuş, the engineer 
Selahattin Reşit and the businessman Nuri Demirağ achieved 
phenomenal success in the field of aviation. After TOMTAŞ, 
which has already been manufacturing airplanes, TAA work-
shops were reorganized as a factory for mass assembly of 
English Magister training. The aircraft factory in Etimesgut kick 
started in 1940 and manufactured TAA series gliders, training 
planes, air ambulance and cargo planes as well as Magister 
aircrafts. In 1944, a factory for the manufacture of aircraft en-
gines was established in Atatürk Forestry Farms, Ankara, Tur-

key, but in 1952 the production halted and the factory was shut 
down

Rector Ban has total faith that those closed down factories 
will be reopened and TAA University will start manufacturing 
aircrafts.

“We will pick up aircraft manufacturing right from where we 
left it.   Land Allocation procedures for manufacturing plant in 
Etimesgut to our university have been completed. We aim to 
manufacture the first training aircraft by 2014. We will collabo-
rate with Vaughn College on that front... I believe that Turkey 
can specialize in aircraft manufacturing and claim its place in 
that arena. TAA University will have a leading position in this 
field. We will construct a domestic aircraft before domestic au-
tomobiles…”

The main campus of TAA University is in Ankara, Etimesgut. 
Home of the firs Aviation University of Turkey, Etimesgut is a 
neighbor to one of Turkey’s most significant industry and trade 
centers, namely OSTİM. TAA University collaborates closely 
with OSTİM. Businesses within OSTİM will also take part in 
the manufacturing process of a domestic aircraft. Rector Ban 
states that the cooperation with OSTİM is very significant for 
manufacturing and facilitates internship opportunities for stu-
dents which make an effective example in terms of university- 
industry collaboration.

With the power of 85 years of background of Turkish Aero-

nautical Association, TAA University sets very high and power-
ful future targets. Sending the first astronaut to space in a do-
mestic spacecraft on the 100th anniversary of the foundation of 
the Turkish Republic is among them. 

“There is no doubt that aviation and aerospace is the most 
exciting industry on the world.  Steering gigantic amounts of in-
vestment, it develops constantly and acts as an indicator of the 
development level of a country. Our country has progressed 
quite significantly in recent years and the need for qualified 
staff and R&D increased in our industry. Now that we have a 
university founded to respond to these needs in our country, 
a new road map is there for many goals seen as dreams be-
fore.  As President Abdullah Gül also stated, we need to re-
member that Turkey has already manufactured and exported 
its own aircraft in the past, long before manufacturing its own 
automobile. We are stronger and more knowledgeable today 
As  Turkish Aeronautical Association University,; we aim to 
make Turkey a country able to manufacture its own aircraft, 
train astronauts, the best pilots, aviation operators, engineers 
worldwide and innovate to shape the industry. We design and 
deploy our structure in line with these objectives.…”

Who knows if the 2023 goal of TAA University will come true, 
but it is clear that it will contribute a lot to the development of 
civil aviation in our country.
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Eğitim’de Odak / Focus on Training

Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürü Muhittin Hasan Uncular:

“IATA eğitim havuzuna girerek tüm dünyada 
eğitim vereceğiz”
Muhittin Hasan Uncular, Director of Commercial and Ground Services Training Office:

“We will join IATA’s training pool and will 
be able to deliver trainings all around the world”

Dergimizin ikinci sayısı için bu kez Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitimi Müdürlüğü’nün kapısını çalacak-
tık. Bu öyle bir birim ki uçağa binmek isteyen her yolcunun muhatap olduğu, alo dediğimiz çağrı mer-
kezi çalışanından,  bilet satın alırken karşılaştığımız, uçağa binerken kapıda gördüğümüz görevliye 
kadar hemen hemen tüm personele sektör eğitimlerini veren bir birim.

Yolcunun karşılaşmadığı alanlardaki kargo eğitimleri de burada veriliyor, tehlikeli madde eğitimleri 
de. Uçak yüklemesi ve ağırlık hesaplarının yapıldığı yani uçuş güvenliği açısından bir “olmazsa ol-
maz“ olan harekat eğitimleri de bu birimin sorumluluğunda.

İşte bu önemli birim, hem kendi çalışanlarına, hem acentalarına hem de sektörün diğer şirket çalı-
şanlarına verdiği eğitimlerle yılda yaklaşık 20 bin kişiye ulaşmış durumda. Üstelik 20’si eğitmen 25 
kişilik dar bir kadro ile elde ediliyor bu başarı.

Eğitimlerin büyük bir bölümü Uluslararası IATA standardına sahip. Eğitmenler de öyle. Önemli bir 
kısmı yabancı dil biliyor, hepsi kurumda tecrübeli.

Birimi tanımak için yola koyulduğumuzda ilk durağımız, genç Müdür Muhittin Hasan Uncular oldu. 
Güler yüzü ile bina koridorlarından tanıdığımız Muhittin Hasan Bey’de ilk dikkatimizi çeken, ana dili 
gibi kullandığı mükemmel İngilizcesi olmuştu. Röportajımızın ilk sorusu da bu oldu.

İstanbul Üniversitesi İngiliz dili ve Edebiyatı mezunu ama yabancı dilini esas ilerleten tecrübesinin, 
memleketi Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nde Amerikalılarla İngilizce konuşma merakı olduğunu 
söylüyor.  Ardından üniversite yıllarında çalıştığı Kapalı Çarşı tecrübelerinden bahsediyor. 

Çayımızı yudumlarken bir anısı geliyor aklına ve paylaşıyor. Bir velisi çocuğunun yabancı dil bilgisini 
nasıl geliştirmesi gerektiğini sorunca hiç düşünmeksizin Kapalı Çarşı’yı adres gösteriyor. İlerleyen 

zaman içinde hatırı sayılır bir iş adamı olan öğrencisi, 800 milyon dolarlık inşaat ihalesinde bir Arap fir-
ması ile yarışıyor ve ihaleyi kazandığında kendisine yol gösteren hocası Muhittin Hasan Bey’e koşup 
teşekkür ediyor. Hem girişimcilik hem de yabancı dil gelişimine katkıda bulunan yolu gösterdiği için.

Kendisi bu anekdotları anlatırken detaylı ve uzun konuştuğunu düşünüp nezaketle  “biz öğretmen-
ler detaycı ve çok konuşkanız“ dese de biz memnunuz halimizden.

For the second issue of our journal, we knocked on the door of our Commercial and Ground 
Services Office this time.

This is the kind of department which gives field training programs to almost all employees that 
every passenger comes across one way or another; be it face to face at the ticketing office, 
check-in desk or during boarding pass control at the gates to the plane, or through the phone 
at the call center.

This center is also in charge of the trainings given to the other departments that the passen-
gers never get to see, such as dangerous materials control and cargo processing. Operational 
trainings on aircraft loading and calculation are also the responsibility of this unit and delivered 
here, which are indispensable for flight safety and security.

This critical unit has reached around 20,000 people through the trainings they deliver to not 
only their own employees but also to its agents and employees of other companies in the in-
dustry.   Moreover, a very limited team of 25 people of which 20 are trainers are the engine of 
this huge success. 

Most of the trainings have IATA international standards accreditation, so do the trainers. 
Majority of the trainers speak a foreign language and all of them are experienced in the company.
We wanted to meet one of them and a young manager at the age of 38, Muhittin Hasan Uncu-

lar was the first person we came across. 
The first thing that striked us about Muhittin Hasan was his extremely fluent English that he 

spoke almost like native when he welcomed us at the hallway with a smiling face. 

Language is something that embraces and encompasses the audience when spoken fluently, 
yet this gets all the more difficult when it is any language other than own. 

Thus, we asked him about his language skills first thing in our interview. 
He has a B.A. in English Philology & Literature from Istanbul University. However his fluency 

comes from his childhood days at American Base of İncirlik, Adana, where he lived and improved 
his language skills chatting with the soldiers there. This, he says, was what got him attracted to 
foreign languages.  He also shared his days spent at the Grand Bazaar and the experiences 
during his university years.  He told us about the owner of a large shop there, whom he still 
remembers with much respect and gratitude with his constant smile on his face,  saying God 
bless that man.  

Sipping tea from our cups, he recalls an anecdote from past he shares it with us…
One of the parents of his students asks for advice on how to improve foreign language skills of 

his child, and he suggests the Grand Bazaar without hesitation. 
Within time, that student  becomes a prominent business man, competes with an Arab com-

pany in a construction tender of 800 Million USD, wins the tender and goes directly to his mentor 
Mr. Muhittin Hasan, to thank him, showing the correct address improving his foreign language as 
well as his entrepreneurial skills

He stops himself in between the anecdotes, with the idea of having talked too much, he says 
politely “That’s how we teachers are, over talkative and always into details.”  

We are happy to get more than we could ever ask for.

Güneş Batum Esen / TAA Uzman / TAA Specialist
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Türk Hava Yolları’ndaki iki buçuk yıllık tecrübesinden son-
ra bu birime atanmış. Bundan önce ise 11 yıllık özel okullar-
da öğretmenlik ve yöneticilik tecrübesi var. Amerika Birle-
şik Devletleri’nde bir Amerikan okulunda bir yıl öğretmenlik 
yapmış, Azerbaycan’da bir firmada Pazarlama ve Satış Mü-
dürü olarak görev almış ama o eğitimci olmaya koşmuş her 
fırsatta.

Amerika deyince de bir anısı geliyor aklına ve paylaşıyor. 
O tarihlerde okuldaki bir başka Amerikalı meslektaşı Türk 
olduğunu öğrenince hem inanmamış hem de alay etmeye 
kalkmış. Ona gerekli cevabı vermiş ama yıllar sonra Ame-
rikan pilotlarıyla mülakat yapmaya Türk Hava Yolları adına 
görevli gidince o meslektaşı gelmiş aklına. 

Memleket sevdalısı Muhittin Hasan Uncular’ın başarıları 
bunlarla da sınırlı değil. Tam yirmi tane İngilizce hikaye ve 
ders kitabının da yazarı. Meğer bir çok büyük uluslararası 
seminer, sempozyumun simültane çevirilerinden de sorum-

lu olmuş, uluslararası yayınlarda makale çevirisinden de…
Türk Hava Yollarına girince Montreal IATA merkezinde or-

yantasyon eğitimi almış ve şimdi IATA’nın yetkili eğitim ko-
ordinatörü. Harvard Business ve Stanford’dan ise yakında 
diplomasını alacak.

Biz gıpta ediyoruz, o ise bunu düzenli ve çalışkan olması-
na bağlıyor. Boş vakitlerinde ise ailesiyle olmayı tercih etti-
ğini söylüyor. İki çocuğu var. Balık tutmayı, ailesiyle pikniğe 
gitmeyi seviyor Muhittin Hasan Uncular.

“Ben Adanalıyım ama liman şehri İskenderun’da büyü-
düm. Bu yüzden iyot kokusunu özlüyorum, insanı dinlendi-
riyor” diyor.

O, ailenin havacılık sektörüne bulaşmış ilk kişisi ama oğ-
lunun şimdiden bu sevdaya tutulduğunu paylaşıyor bizimle.

Balık tutmaya ya da pikniğe gidemediğinde klasik Türk 
Musikisi dinleyerek kendisini rehabilite ettiğini de öğreni-
yoruz. Hatta bir dönem koro çalışmalarında da bulunmuş.

He has been appointed to this unit after 2,5 years of 
experience at Turkish Airlines. Before Turkish Airlines, he 
has worked in private schools as teacher and director for 
11 years. He has taught in a school in USA for a year.  He 
also worked as the Sales and Marketing manager in an 
Azerbaycan company, but he always preferred to move 
forward on his path of becoming a trainer. 

He remembers an anecdote from his days in USA too, 
and shares it with us…

Back then, when an American colleague finds out that 
he is Turkish, yet couldn’t bring himself to believe it and 
he even mocks and teases him.  He teaches his colleague 

his lesson that day.  Years later, when he goes back to 
USA to interview American pilots,   on behalf of Turkish 
Airlines, it all comes back to him, maybe with a bit of de-
spair.

These are not limits of the many hard to imagine achieve-
ments of Muhittin Hasan Uncular, a true patriot as well.  

He is also the published author of 20 story and text 
books all in English.  

He was anxious to talk about the activities of the unit 
and IATA but we couldn’t help to dig deeper into his au-
thoring 20 storybooks. 

Apparently, he was also in charge of simultaneous in-

terpretations of numerous prominent international semi-
nars and symposia as well as the translation of articles for 
some international editions. 

Upon joining Turkish Airlines, he attended an orienta-
tion program at the IATA headquarters in Montreal and 
became the accredited training coordinator of the institu-
tion.

He is an enrolled diploma student of Harvard Business 
School as well as Stanford and is about to get his degree 
soon. 

It is really quite an achievement, to succeed in so many 
fields. We look upon him almost with envy, yet he says 
what does the job is just hard word and being well organ-
ized. methodical and hard working attitude. 

We don’t know if he has any spare time, but the answer 
I get is what I expected for at the first place..

 “I prefer to spend it with my family” he says.
Father of two, Muhittin Hasan Uncular enjoys picnicking 

with his family and going fishing.  
 “I am from Adana but grew up in Iskenderun which is by 

the sea, so I miss the smell of iodine. Iodine has a funny 
effect on people, it is so soothing” he says.

He is the first in his family to join aviation industry but his 
son has already got the bug of this business, he explains. 

We find out that he rehabilitates himself listening to 
Turkish Classical Music when he cannot go fishing of pic-
nicking with his family. He even joined a chorus and sang 
with them for a while. As the conversation gets longer, we 
notice more colors and more depth in his character lis-
tening to him. Considering the limited number of Turkish 
Classical Music listeners which keeps going down day by 
day, this is very hopeful. Could this music also be the rea-
son of this young man’s maturity behind his years, who’s 
looking at us deeply behind his green eyes contrasting 
his black hair?  

“Eğitmenlerimiz çok uluslu bir şirkette 
çalışmanın verdiği avantajla, kültürel 

farklılıkları gözlemleyebilen ve her biri saha 
tecrübeleri ile IATA tarafından kabul gören 

insanlar. Akreditasyonları tamamlanmış 
eğitmenlerimiz IATA eğitim havuzuna girerek 

tüm dünyada, her köşede eğitim verecek”

“Our trainers are able to observe cultural 
differences thanks to the advantage of 

working in an international corporation. 
Each one of them is accredited by IATA as per 

their experience in the field. We will join in 
IATA’s training pool and will be able to deliver 

trainings all around the world with our 
accredited trainers.”
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Bölüme dair sohbetimize geçtiğimizde beden dili de değişen Muhittin Hasan Uncular’da bu 
kez dikkatimizi çeken, ekibine verdiği değer oluyor.

Personelinizde önce neye bakarsınız dediğimizde, ”Bilgi tamamlanır, tecrübe zamanla elde 
edilir ama en önemlisi kişinin samimi, dürüst ve net olması. Üç üniversite bitirmiş olsanız da 
güven vermedikten sonra bunun bir değeri yok. Aslolan hoş bir seda bırakabilmek” diyor ve 
ekliyor: “Eğitmenlerimiz çok uluslu bir şirkette çalışmanın verdiği avantajla kültürel farklılıkları 
gözlemleyebilen ve her biri saha tecrübeleri ile IATA tarafından kabul gören insanlar. Akreditas-
yonları tamamlanmış eğitmenlerimizle IATA eğitim havuzuna girerek tüm dünyada, her köşede 
eğitim vereceğiz” diyor. 

Peki neler olabilir bu havuz eğitimlerinde diye soruyoruz.
“Eğitim statik değil dinamik olmalı ve bizde bu bakış açısıyla listelerimizi yeniliyoruz. IATA Onaylı 

Eğitim Merkezi olduktan sonra hangi eğitimleri bu çerçevede verebileceğimizi istişare ettik. Şimdi 
hızla bu eğitimlerin İngilizce ve Türkçe verilebilmesi için hazırlık yapıyor arkadaşlar. Bu dersler 
için göndermiş olduğumuz eğitmen isimlerinin tamamı IATA tarafından onaylanmış oldu. Şu an 
eğitimlerini veremediğimiz-özellikle bazı IATA eğitimlerinde- eğitmen yetkilendirip bu süreçte 

ortaklığımıza ve üçüncü şahıslara hizmet verebilecek bir strateji içerisindeyiz. Dünyada verilen 
önemli eğitimlerden “yakıt tasarruf ” eğitimleri, gider yönetimi eğitimleri, maliye ve finansa yöne-
lik eğitimler, O&D eğitimleri, flywize, carmen eğitimlerimizi de planlıyoruz” diyerek yanıtlıyor bizi.

Anlıyoruz ki Eğitim Başkanlığı’nın bu önemli bölümü IATA‘nın bölgesel ortağı olmakla paralel 
olarak, bir dizi yeni eğitim de havacılık sektöründe yerini alacak.

Dünyada gelişen sektör grubuna havacılık sektörünü ilave ediyor, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık 
Günü’nde konuşmacı olarak gittiği bir üniversitenin lojistik bölümü öğrencilerine verdiği öğüdü 
bizim vesilemizle tüm gençlerle paylaşıyor:

“Dünyada ihtiyaç duyulan meslekler arasında Havacılık öne çıkıyor, hem de havacılığın her dalı 
ile. Bu yüzden bu sektörü düşünenlerin kendilerini çok iyi geliştirmeleri, yenilikleri takip etmeleri 
ve İngilizceyi çok iyi öğrenmeleri olmazsa olmazları. Dil bilmenin rahatlığını yaşamak için öğren-
mekten korkmasınlar, yaşı olmaz öğrenmenin“ diyor.

İleriye dönük yapacaklarını anlatırken gözlerinde çakmak çakmak yanan ışıkları fark ettiğimiz 
bu güleryüzlü genç adama teşekkür ederken, ekibindeki adeta “Üç Silahşör”  diyebileceğimiz 
şeflerine doğru yola koyuluyoruz.   

Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir şeflik. Troya Rezer-
vasyon,  Quickres Rezervasyon ve Biletleme Eğitimleri gibi uygulamalı sistem eğitimlerinin yanı sıra 
Yolcu Satış gibi ücret hesaplama, kurallar, ücret paylaşımı hesaplaması yapılan manuel eğitimleri 
verilmektedir. Star Alliance Satış Stratejisi ve ürünlerinin tanıtıldığı seminerleri de veriliyor. Binlerce 
kişinin görev yaptığı dev bir kuruluş, tek başına bir endüstri olan Türk Hava Yolları’nı düşününce 
personeli, yolcuları, tedarikçileri ile içerisinde milyonları barındıran bir dünya. Bu nedenle eğitimleri 
vermekle kalmıyor arka yüzdeki sistemleri de gözden geçirmek, yenilemekten de sorumluyuz. 
Çünkü bu çapta bir şirketin ve rekabettin olmazsa olmazlarından biri de teknolojik gelişmelere 
hemen adapte olma zorunluluğumuz var diyor Aslı Oya Pulak.

“Bu yoğun ders programlarının yanı sıra özellikle Rezervasyon ve Satış grubu olduğumuz için, sa-
hadan, kursiyerlerimizden ve konuyla ilgili departmanlardan oldukça fazla soru alıyoruz. Yani bilgi 
alışverişimiz sadece sınıfla sınırlı kalmıyor ve posta aracılığı ile neredeyse tüm boş vakitlerimizi alan 
soru yağmuruna tabii oluyoruz. Araştırıyoruz, sahalardaki anlık kararları da etkileyen sorularla ilgili 
gerektiğinde departmanlarla toplantılar yapıyoruz ve bir sonuç üretmeye çalışıyoruz.

Genel olarak eğitimlerimizi temel eğitim, yani işe yeni başlayanlara yönelik. Ama  yıllardır sahada 
çalışan arkadaşlarımız için bir  nevi tazeleme amaçlı, advanced düzeyde exchange/reissue eğitimi 
tasarlıyoruz. Bu yıl içerisinde bunun da duyurusunu yapacağız. Ve tabii dokümanlar; eğitim dokü-
manlarımızın çoğu el kitabı, başvuru kitabı gibi olduğu için revizyonlar, düzenli takip ve geliştirme 
çok önemli, bu konuya da öncelik verdik.

As we start talking about the unit, Muhittin Hasan Uncular’s body language changes. This 
time we notice how much he values his team. 

 “One can always top up the knowledge, obtain the experience after a while but the most 
important thing is the sincerity, integrity and clarity of the person. Even if you are have degrees 
from 3 different universities, it doesn’t mean anything if you cannot inflict trust. What matters 
is to leave a legacy behind oneself; he says and goes on “our trainers are able to observe 
cultural differences thanks to the advantage of working in an international corporation. Each 
one of them is accredited by IATA as per their experience in the field.  We will join in IATA’s trai-
ning pool and will be able to deliver trainings all around the world with our accredited trainers. 
Quite impressive...

So we ask him what will be included in the pool trainings.
“Trainings need to be dynamic rather than static and we update our lists with this perspec-

tive. Upon becoming an accredited IATA Training Center, with IATA Approval, we discussed 
about the trainings we could deliver within this framework. Now our team is working on provi-
ding these programs in Turkish and English. The trainer names we sent to IATA for these clas-

ses are all approved. We might find other trainers from third party providers for the trainings 
that we have not been accredited yet, especially some IATA trainings. We have been also 
planning on some critical training given globally, such as “fuel saving” trainings, cost manage-
ment, finance, O&D, flywize and Carmen.” 

We gather that this important unit of Training Presidency will take its place in aviation industry, 
with many new training programs now that they are the regional training partner of IATA. 

He sees aviation as one of the developing industries in the world. He shares the same advice 
he gave to the students of the logistics faculty of a University where he was a guest speaker 
on December 7th, World Civil Aviation Day. “Aviation comes forward as an industry with its 
entire sub branches as popular fields of employment globally. To develop yourselves, follow 
the changes and learn English fluently since this is a must for anyone to go into this industry. 
Be brave to learn a language, no matter how old you are. Think of the benefits and luxury of 
speaking a language fluently. Remember, it’s never too late to learn.” 

As we thank this friendly young man talking about his future plans with sparkles in his eyes 
and move on to meet the chiefs of the team, almost like the “Three Musketeers”.

This is a unit reporting to Commercial and Ground Services Training Office. Beside the appli-
ed system trainings such as Troya Reservation, Ticketing Trainings, Quikres Reservation; they 
also give manual trainings where they teach fee calculation like Passenger Sale Basics & 
Promotion, rules and income allocation. “When we consider Turkish Airlines, an industry on 
its own with thousands of employees, it is in fact a world covering millions with its employees, 
passengers, suppliers. Therefore, they are not only giving trainings but they also check and re-
novate the systems at the backstage. Because one of the prerequisites of such a big corpora-
tion and the competitive environment is to quickly adapt to new technological developments.”  
Says Aslı Oya Pulak

Along with this busy curriculum, since we are Reservation and Sales Group, we receive quite 

a lot of of questions from our trainees and related departments. So our information flow is not 
limited with classrooms; we receive questions via mailing system and get showered with a 
constant flow of questions which takes all of our spare time. We do research when needed; we 
organize meetings with the departments about the questions critical in spontaneous decision 
making on the field and we try to reach the outcomes. . 

Generally, our training programs are designed for the newbies, the basics trainings.  But we 
design advanced level exchange/reissue programs for our colleagues working on the field for 
many years. We hope to announce this project within this year. And of course the documents… 
most of our training materials are used as manuals or reference books so it’s critical that they 
are regularly checked and developed; this is why it is a top priority for us.

Satış ve Rezervasyon Eğitim Şefliği / Reservation and Ticket Sales Unit

Eğitim’de Odak / Focus on Training
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Liseyi Ankara TED Koleji’nde tamam-
lamasının ardından eğitimini Hacettepe 
Üniversitesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı 
bölümünde okuyarak tamamlamış. Ha-
yatının büyük bir kısmı Ankara’da geç-
se de o tipik bir Karadeniz kadını. Anaç 
halleriyle bakışlarındaki derinlikle bunu 
anlamanız hiç zor olmuyor. Karadeniz’in 
huyundan, suyundan belki de hamsi’sin-
den midir bilinmez, bu anaç eğitmeni-
miz belli ki ekibiyle minik bir aile oluş-
turmuş kendisine.

15 yıldır Türk Hava Yollarında çalışıyor 
ve bu sürenin uzun kısmını saha dedi-
ği Satış Müdürlüğü’nde geçirmiş. Hem 
de VIP-CIP yolcunun yoğun olduğu 
Ankara’da. .

Aslında halinden, biriminden mem-
nun ama eşinin görev değişikliğiyle 
İstanbul’a gelecek olması onu da bir 
başka birime tayin olmaya mecbur bı-
rakıyor.

Yine saha diyor, ama bu kez kendisi-
ni tanıyan yöneticileri, tecrübelerini de 
paylaşacağı Eğitim Başkanlığı’nda Ticari 
eğitimlerde rol almasını istiyor.

Üç yıl önce başladığı eğitmenlikte, bil-
gisayardan, ders tasarımlarını bilgisayarlı 
sunumlarla hazırlamadaki başarısı da göz 
önüne alındığında, kısa sürede Troya re-

zervasyon, Biletleme eğitimleri, quickres rezervasyon eğitim-
leri yanı sıra yolcuya yönelik temel satış eğitimleri Star Allian-
ce eğitimleri veriyor.

Her bir eğitim ortalama dokuz günlük olduğu düşünülürse 
zor iş. Mesleki eğitimleri sık tekrar etmek ne kadar kolay bi-
linmez ama Aslı Hanım dersleri bir paylaşım olarak görüyor. 
Belki bu ekip ruhuna yatkınlığı okul yıllarında profesyonel 
oynadığı basketboldan geliyordur.

Boş vakitlerinde her havacılık personeli gibi dünyada ge-
zilecek neresi kaldı diyerek eşi ve ailesi ile geziyor. Fotoğ-
raf çekmekten keyif alıyor ve hatta bir arşiv oluşturmuş. Bir 
başka büyük hobisi de el sanatlarına duyduğu merak. Aslın-
da bize sorarsanız şu sıralar minik kızı Elif Pulak onun tüm 
dünyasını ve bütün hobilerinin yerini almış. Fakat nasıl vakit 
buluyorsa buluyor arada kek-börek yapıp getiriyor. Kendisi 
ile görüşürken biz de minik kurabiyelerinden tadıyoruz.

She is graduated from TED College Ankara, and than 
she studied English Philology and Literature in Ankara 
Hacettepe University. 

Even though she spent most of her life in Ankara, she’s 
still a typical Black Sea woman at heart. Her motherly at-
titude and the depth in her eyes give her out. She loves 
to the fullest when she does and becomes very protective 
and altruistic. Our trainer has made a family of her own 
with her team, inspired by her Black Sea inherited moth-
erly nature perhaps?

She’s been  working for Turkish Airlines since for 15 years 
where  she spent most of this period  in what she calls “the 
field”, namely,  the Sales Management in Ankara, which is 
most commonly used terminal of VIP-CIP passengers. 

Actually, she is happy with her position and depart-
ment but since she has to move to Istanbul due to her 
husband’s change of position, she will need to switch her 
unit as well. 

She favors the field again, but knowing her too well, her 
lead her to join the commercial training department of the 
Training Presidency. 

It’s been 3 years since her first training. Her skills and 
success  in course designs computer based presentations  
make her the way to start delivering Troya reservation, 
ticketing, quickres reservation trainings in a very short 
time along with basic passenger  sales and Star Alliance 
trainings. 

Her job is tough considering that each training program 
is about 9 days on average. Who knows how easy it is 
repeat these professional trainings frequently, but Aslı 
sees these classes as a sharing experience. Maybe this 
team spirit is a gift from her days of playing basketball 
at school. 

She travels all over the world with her family in her spare 
time just like many other airline employees do.  She en-
joys photography and has started an archive already. 
One other hobby that she has is handicrafts. 

Actually, from where we look, it seems like her little 
daughter Elif Pulak has taken over all of her hobbies and 
filled her world completely, yet she can still find the time to 
bake cakes and pastries to bring to work which we were 
lucky enough to taste.

“Havacılık en büyük hizmet sektörü. 
Ama aşk ve meşakatle çalışmayı gerektirir; 

zira dünyadaki ekonomik, politik, endüstriyel, 
teknolojik ve hatta ekolojik olaylardan iyi 

ya da kötü etkilenen, hızın ve rekabetin yüksek 
tempoda olduğu bir sektör. Bu yüzden her an 

gelişmeye-geliştirmeye öğrenmeye ve 
uygulamaya hazır olmak gerekiyor. Bizim 

arkaya bakma şansımız yok. Hal böyle olunca, 
kendini bu dinamizmde hisseden herkesin 

çok şey katacağına inanıyorum.”

“Aviation is the largest services industry. 
Yet, it demands commitment and passion since 
it is a very high speed industry very sensitive to 
all of the global economic, political, industrial, 

technological, even ecological changes with 
severe competition. That is why one needs to be 
open and ready to learn, develop and apply at all 

times. We don’t have the luxury to look back, 
so anyone who can catch up this dynamism 

has so much to offer.”

Eğitim’de Odak / Focus on Training



19

Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yer Hizmetleri Eği-
tim Şefliği, Yolcu Hizmetleri, Kalkış Kontrol Sistemi, Troya /Editing Close Out, Quick Check-in, 
Seyahat Dokümanları eğitimlerini veriyor. Bu eğitimlerin belirli sürelerde tazeleme eğitimleri ile 
seminerlerinden de sorumlu. 

Yolcuların havalimanı girişinden uçağa binişine kadar uluslararası kural ve standartlar çerçe-
vesinde bilet, check-in işlemlerini ve seyahat dokümanlarına ilişkin kontrolleri eksiksiz ve doğru 
yapmak, varış istasyonunda yolcuları karşılayarak pasaport kontrolüne yönlendirmek ve özel 
yolcu talepleriyle, karşılaşılan ve çözümü beklenen problemlere yardımcı olmayı öğreten şeflik. 

Özlem Hanım, “Bu eğitimlerden öncelikle kendi Türk Hava Yolları personelimiz sorumlu ama 
sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren diğer firma, kurum ve kuruluşlardan gelen her talebe 
yanıt verebiliyoruz” diyor.  

Bu iddiasını beş arkadaşı ile yürüten Özlem Hanım, liseyi İstanbul da Kadıköy Anadolu 
Lisesi’nde tamamlamış ve 18 yaşına basar basmaz çocukluk hayali olan Türk Hava Yolları’nda 
hem de VIP-CIP Müdürlüğü’nde işe başlamış.

Hem okur, hem çalışırım demiş ama Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni kazanınca İstanbul 
Ankara arasında mekik dokumakta zorlanmış ve 1995 yılında Ankara’’ya tayin isteyip Esenboğa 
havalimanında bilet satış ofisinde devam etmiş. Kısa sürede tekrar İstanbul’a dönen Özlem Uya-
nık, 2004 yılında Eğitim Başkanlığı’na geçmiş.

10 yıllık saha tecrübesini derslerde öğrencileriyle paylaşan Özlem Hoca “Pratikten örnekler 
dersleri hem renklendiriyor hem de öğrenmeyi kolaylaştırıyor“ diyor.

Bugüne kadar kaç öğrencisi olduğunu zihinden hesaplıyor hemen;
“Eğitimlerimiz ortalama 5 gün. Yılda 140 gün eğitim veriyoruz. Her eğitime ortalama 20 kişi 

katılsa bu durumda ben bugüne kadar 5 bin kişiye eğitim vermiş bulunuyorum”.
Bu pek de az sayılmayacak rakam ve havacılık sektörünü de düşününce, neredeyse alandaki 

her bankoda çalışanın kendisinden ders aldığını düşünmek kaçınılmaz.
Mükemmel İngilizcesi ile birçok ülkede o ülkelerin Handling personeline yönelik “Troya-Check-

in”, “Troya Editing and close out” dersleri vermiş Özlem Hanım. Bunlar arasında Bulgaristan-Sof-
ya, Brezilya San Paulo, İspanya Valencia, Kenya Nairobi, Kuwait geliyor.

Ders vermeye gittiği ülkelerde sokakları arşınlıyor Özlem Hanım. O ülkenin insanlarını, değer-
lerini, yaşamını en iyi öğrenme yolunun, aralarına karışarak, sokaklarda gezerek olacağını iyi 
bildiğinden, hem dinleniyor hem de gözlemliyor.

Havacılık sektörüne gönül veren gençler için de; “Eğer çok sevip sahiplenebileceklerse bu 
sektör çok doyurucu.  Ben yılların nasıl geçtiğini anlamış değilim” diyor.

Bu güzel sohbetin ardından, Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürlüğü’nün, tüm uçakların en 
uygun balansla havalanmasını sağlayan Harekat eğitimlerini de kapsayan Kargo, Kayıp Eşya ve 
Harekat Eğitimleri Şefliği’ne geçiyoruz.

Ground Handling Training Unit reports to the Ground Handling Training Presidency and 
is in charge of trainings of Passenger Services, Take off Control, Troya/Editing Close Out, 
Quick Check-in and Travel Documents. They are also responsible for periodical refresh-
ment trainings and seminars

This unit trains the employees on how to control the tickets, check passengers in and 
control their travel documents fully and thoroughly, welcome the passengers at the des-
tination and lead them to passport control, deal with special passenger demands and to 
address and solve any problems they might encounter.

Ms. Uyanık explains, “Our first responsibility is to the employees of Turkish Airlines, but 
we can also respond to the demands from other companies in our industry.”  

Ms. Uyanık carries out this responsibility with five other friends in her team. She is gradu-
ated from Kadıköy Anatolian High School in Istanbul and joined Turkish Airlines right after 
she was eighteen to realize her childhood dream.

She thought of working while attending college when she won the exams of University 
of Ankara, Faculty of Languages, and History & Geography. When going back and forth 
between Ankara and Istanbul became a big burden, she got transferred to Ankara for 
convenience. 

Returning back to Ankara after a short while, Özlem Uyanık joined the Training Presi-
dency.

Ms. Uyanık shares her experience of ten years with her students and adds, “Giving real 
life examples enlivens the class and facilitates learning.”

We ask the number of students this beautiful and elegant trainer had so far, after a quick 

mental calculation she says;
“An average training is five days. We deliver trainings 140 days in a year. We have about 

20 trainees per training. That means I have trained around 5000 trainees so far”.
  This is a very significant number and thinking of aviation industry, this means that almost 

every employee from every counter has passed through her classroom.
Thanks to her perfect English, Ms. Uyanık has given Troya-Check-in”, “Troya Editing and 

close out” trainings to Ground Handling personnel in many countries including Bulgaria-
Sofia, Brazil-Sao Paulo, Spain-Valencia , Kenya- Nairobi and Kuwait.

Ms. Uyanık strolls on the streets of the cities she goes to deliver her trainings. She knows 
too well that the best way to learn and find out about different cultures and people is by 
walking through its streets which is both relaxation and observation for her.

“Ours is a very satisfying industry if you can commit and devote yourself to it. I don’t even 
know how all those years passed.” she says to the young one aspiring to join the aviation 
industry 

Looking at her, there’s no way of believing that she is the mother of two with all of those 
years behind her, with her young look and all.

Next, we move to the Cargo, Lost&Found and Departure Trainings Unit which is indispen-
sable part of the Ground Handling Department since they are in charge of departing the 
planes with the proper balance.

Yolcu Hizmetleri Eğitim Şefliği

Passenger Services Training Unit
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Sıcakkanlı,  duygusal bir adam karşılıyor bizi mü-
tevazı masasında. Ve hemen başlıyor anlatmaya 
“Aslında bizim birimi sıksanız, başlı başına dört tane 
birim çıkar “diyor.

Nedir dediğimizde ise devam ediyor anlatmaya.
Bizim şefliğimizi Kargo ve tehlikeli madde eğitimle-

ri, Yer hizmetleri eğitimleri, Kayıp Eşya (World Tracer 
sistemleri) eğitimleri ve Harekat (operasyon ) eğitimleri 
olarak başlıklandırabiliriz.

Belki de en çetrefil eğitimlerin olduğu bölüm desek 
sanırım abartmış olmayız. Zira kargo ve tehlikeli mad-
de eğitimleri dediğimizde, Kargo birimini doğrudan 
ilgilendiren Kargo satış, kargo operasyon ve kargo sis-
tem (Tactic) eğitimleri, hem kargo elemanlarına hem de 
sektörün teknik, kabin gibi diğer birimlerine veriliyor.

Yer Hizmetleri eğitimlerini lisanslı uçak teknisye-
ni hocalarımız aracılığıyla, Yakıt İkmal, Towing-Push 
Back, Ramp Temizlik eğitimleri, Ramp ekipmanlarının 
operasyonlarına yönelik eğitimleri kapsadığı gibi ap-
ron işçilerine yönelik eğitimleri de organize ediyorlar. 
Kayıp eşya eğitimlerinde ise Uluslararası World Tracer 
Management sisteminin hem mainframe hem de web 
tabanlı versiyonlarının kullanımına yönelik eğitimler 
veriliyor.

Uçakların sivil havacılık otoriteleri ile şirket kuralları 
kapsamında emniyetli yüklenmesine yönelik regülas-
yon ve hesaplamaları içeren teorik ve uygulamalı eği-
timler, Troya DCS sistem eğitimleri ve hatta uçak tip 
bazına göre spesifik eğitimlerin de verildiğini düşünür-
sek, bir uçağın emniyetle yerden kalkmasını sağlayan 
harekatçıları eğiten bu zor birimin başındaki bu minyon 
tipli, sıcakkanlı duygusal adamı tanımak için dayana-
mayıp soruyoruz hemen…

Nasıl dinleniyordu acaba?
Ona sorarsanız 24 saat az,  çünkü yetmiyor. Bazen 

eline enstrümanını alıp çalıyor, bazen bulunduğu yer-
de hayale dalıp şiir yazıyor ama en çok çocuklarıyla ve 
dostlarıyla vakit geçirmekten zevk alıyor.

Beyaz Rusya, Thailand, Irak’ta eğitimler veren Recep 
Bey, son üç yılı eğitimde olmak üzere 15 yıldır Türk 
Hava Yolları çalışanı. 

İlk görev yeri part-time başladığı uçuş evrakları şefliği. 
Bilet Satış Müdürlüğü’nde de çalışan Recep Arıkan, daha 
sonra yurtdışı görevlere başlıyor ve Ukrayna-Simferopol 
ve Kırım’da çalışıyor. Kırım için gönlümüzün Akmescit’i 
diyor ve hemen ekliyor “Yurtdışı tecrübeleri bana bam-
başka ufuklar açtı. Şirketimden Allah razı olsun”.

Hangi dersleri kendisinin verdiğini sorduğumuzda ise 
“evdeki yaramazları saymazsak” diye muziplikle başlı-
yor söze ve ekliyor “Harekat konularına yönelik dersler”.

Recep Bey’i dinledikçe başarısının ve bu çalışkanlı-
ğının ardındaki sebeplerden belki de en önemlisinin 
eşi ve ailesi olduğunu anlıyoruz. Eşine ve ailesine olan 
sevgisi takdire şayan.

Aslında o burada üç yıldır eğitmenlik yapsa da on-
daki bu yetenek daha okul yıllarında başlamış. Hatta 
harçlığını çıkarmak üzere ders verdikleri arasında oku-
duğu okul müdürünün çocuğu dahi var. Çalışkanlığı ile 
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Kimya 
Öğretmenliği bölümünü bitiren Recep Bey’in aslında 
en büyük sevdası pilot olmakmış. Ama çocukluktan 
beri kullandığı gözlüğün kendisine mani olacağını dü-
şündüğü için Hava Harp Akademisi sınavlarına başvur-
maya çekinmiş.

“O yıllarda pilotluk okulları yoktu. Olsa da çok paha-
lıydı ve tek adres Hava Kuvvetleri’ydi. Ben sınavlarına 
katılma daveti almama rağmen gitmedim. Katılmadım. 
Belki de isteyip erişememe, reddedilme korkumdan 
katılmamayı tercih ettim. Bugün pilot olmasam da yine 
bu camianın içerisindeyim. Üstelik en iyi yaptığım iş 
eğitmenlik ile… Daha ne isteyebilirim ki” diyor.

Sahi başka söze ne hacet... Hani acaba herkesin ne-
redeyse incelemeye çalıştığı kurum sadakatinin çok 
yüksek olduğu Türk Hava Yolları’ndaki bu sevda işleri-
ni, kurumunu bu denli seven eğitmenlerin sınıflarından 
geçen personel olmaya mı bağlı? Ne dersiniz?

A warm, emotional man welcomes us at his humble desk. 
He starts telling right away, saying “You could easily make four separate units from ours with 

a good squeeze.”
When we ask, how so, he goes on.
Our unit includes   ground handling services, Lost&Found (World Tracer systems) and departu-

re (operation) trainings. 
It wouldn’t ’be wrong if we called them the most complicated trainings. For example, in car-

go and hazardous materials training part, we deliver cargo sales, cargo operation and cargo 
systems (Tactic) trainings to cargo department employees and technical staff or cabin crew as 
well. 

Our licensed aircraft technician trainers are in charge of Ground Handling trainings, including 
Fueling, Towing-Push Back, ramp cleaning and operation of ramp equipments. They also orga-
nize the trainings for apron workers. 

Lost& Found division delivers trainings for main frame and web based applications of Interna-
tional World Tracer Management system.

 Considering all the theoretic and applied trainings regarding safe loading of aircrafts in comp-
liance with international civil aviation regulations and company principles, Troya DCS systems 
trainings and also aircraft type specific trainings, we get all the more curious about this small bu-
ild, warm and emotional man who manages this challenging unit training the operators getting 
an aircraft safely up in the air, but we ask him first how he relaxes and rests himself. 

He claims that 24 hours is too short, since it is not enough. Sometimes he plays his musical 
instrument, sometimes he starts daydreaming and writes poetry but his favorite pastime activity 
is to enjoy the company of his friends and family. 

Mr. Arıkan has given trainings in Belarus, Iraq and Thailand. He has been a Turkish Airlines 

employee for the last 15 years, 3 of which was in training. 
He started as a part-time employee at flight documents unit followed by Ticket Sales. Mr. Arı-

kan gets deployed for missions abroad and works in Ukraine- Simferopol and Crimea. He defi-
nes Crimea as the Akmescit of today and adds “Foreign deployments opened up new horizons 
for me. God bless my company”.

When we ask the classes and topics he teaches, he teases us saying “Apart from the kids at 
home you mean?” and responds “Classes regarding operation”.

We realize that the major factor behind Mr. Arıkan’s success and enthusiasm is his spouse, his 
family. We cannot help to honor his devotion to his wife and his family. 

Even though his training background in the company dates back to 3 years, his teaching skills 
emerged during his school years. He tutored even the principal’s children among many others 
to earn his pocket money.

Thanks to his academic vigor, he graduated from University of Marmara, Faculty of Education’s 
Chemistry Department with English curriculum even though his biggest passion was to become 
a pilot. Convinced that his prescription glasses will hinder the process, he restraints from app-
lying to the Air Force exams 

 “Back then, we didn’t have private pilot schools, and if there were any, they were too expensi-
ve. The Air Force was the only place to go, but I didn’t take the exams even though I was invited. 
Maybe I chose not to take the exams for fear of being refused and failing to achieve. I am still a 
part of this community though, even though I am not a pilot, doing what I do best, giving trainings. 
What more can I ask for?” he says.

What more to say? Maybe the very low turnover rate of Turkish Airlines, which everyone wants 
to find out the reasons why, gets planted in the hearts and minds of employees via passing thro-
ugh the classrooms of these devoted, passionate trainers? What say you?

Kargo, Kayıp Eşya ve Harekat Eğitimleri Şefliği

Eğitim’de Odak / Focus on Training

Cargo, Lost&Found And Departure Trainings Unit   
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TAA’dan / From TAA

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi 
IATA’nın bölgesel eğitim ortağı oldu
Turkish  Aviation Academy a regional training 
partner of IATA now
IATA yetkilisi Ismail Albaidhani:
“IATA’nın Türk Hava Yolları ile eğitimde ortaklık yapmasının nedeni, Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın kavşak 
noktasında yeralması ve çok stratejik konumda bir Avrasya ülkesi olması.”

IATA official  Ismail Albaidhani:
“IATA entered into a training partnership with THY because, first of all, Turkey is located at the crossroads of Europe, the 
Middle East, and Asia. It is a Eurasian country situated in a strategic location.”

Geçtiğimiz yıl Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi IATA’nın bölgesel eğitim ortakla-
rından biri oldu. Merkezi Montreal Kanada’da 
bulunan IATA, havacılık sektörünün uluslara-
rası ticaret kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. 
60 yıldan uzun bir geçmişi olan kurum, kü-
resel yolcu ve kargo trafiğinin %84’ünü sağ-
layan 240 havayolu firmasının temsilciliğini 
yapıyor.  

IATA, havacılığın ekonomiye sağladığı kat-
kılarla ilgili sektörün karar alma mekanizma-
larına bilgi sağlamayı ve farkındalık yaratmayı 
amaçlıyor. Kuruluş, süreçleri sadeleştirmek, 
güvenlik standartlarını sürekli olarak geliş-
tirmek, ve aralarında eğitimin de bulunduğu 
geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle sektör 
paydaşlarına profesyonel destek sağlamak 
suretiyle sektörün liderliğini ve temsilciliğini 
yapıyor. 

Eğitimler, kısa adı ITDI olan IATA Eğitim & 
Gelişim Enstitüsü tarafından veriliyor. Bizler 
de TAA Dergisi olarak, ITDI’nin Global Pay-
daşlık ve Öğrenme Yenileşimi’nin yöneticisi 
olan  Ismail Albaidhani  ile kısa bir süre önce 
bir ropörtaj gerçekleştirdik.  

 
Havacılık sektöründeki kariyer geç-

mişinizden bahseder misiniz?
IATA’nın Montreal’deki Genel Merkezi’nde-

ki görevime atanmadan önce Cenevre’deki 
Yönetim Birimi’nde İnsan Kaynakları alanın-
da farklı pozisyonlarda çalışmanın yanında, 
IATA’nın Ürdün’deki Orta Doğu ve Kuzey Af-

rika Bölge Ofisi’nde Endüstriyel Genişleme ve 
Finansal Hizmetler alanlarında görev aldım.

Bunun yanında, Cenevre Üniversitesi’nin 
Havacılık Yönetimi Programı ve Stan-
ford Üniversitesi’nin Profesyonel Gelişim 
Merkezi’nde havaclılık sektörüne dair iki 
eğitim programının da danışma kurulların-
da  görevliyim. Uluslararası İşletme Yönetimi 
alanında master derecemi aldığım Cenevre 
Üniversitesi’nde aynı zamanda strateji ve pro-
je yönetimi dersleri veriyorum. 

Ayrıca, kısaca NGAP olarak bilinen Yeni 
Nesil Havacılık Profesyonelleri kuruluşunda 
üyeyim.  Uluslararası  Sivil Havacılık Örgütü 
(ICAO) tarafından başlatılan bu çalışma grubu-
nunu amacı, havacılık alanındaki nitelikli pro-
fesyonel ihtiyacını karşılamak. ICAO, Birleşmiş 
Milletler’in sivil havacılıktan sorumlu olan ku-
ruluşu.

IATA Eğitim ve Gelişim Enstitüsü’nden 
de bahsedebilir misiniz?

ITDI hava taşımacılığı alanında çalışan pro-
fesyonellere sektörün gerisinde kalmamaları 
için gereken ihtisas eğitimleri ve yönetimsel 
araçlar sunmakta. Havacılık, kargo, seyahat 
ve turizm alanlarında profesyonel gelişim 
programlarımız var.  Üçyüzden fazla başlık 
içeren otuzun üzerinde diploma programına 
sahibiz. Enstitümüz aynı zamanda havacılık 
sektöründe yeni girmiş  başlangıç seviyesin-
deki çalışanlara yönelik temel eğitimler de 
vermekte.  

Last year, Turkish Airlines Aviation Acad-
emy (THY) became one of IATA’s region-
al training partners. Based in Montreal, 
Canada, IATA is the airline industry’s inter-
national trade body. Established over 60 
years ago, today the organization repre-
sents some 240 airlines covering 84% of 
total passenger and cargo traffic globally. 

IATA seeks to provide insight about the 
industry among decision makers and in-
crease awareness of aviation’s benefits 
to the economy. It represents, leads, and 
serves the industry by simplifying process-
es, continually improving safety standards 
and providing professional support to in-
dustry stakeholders with its wide range of 
products and services, including training.

Training is conducted by the IATA Train-
ing & Development Institute (ITDI). (Name 
of newsletter) recently conducted an inter-
view with Ismail Albaidhani, the Head of 
Global Partnership & Learning Innovation 
at ITDI. 

 
Can you share the background of 

your career in aviation? 
Before I was  appointed to my current po-

sition at IATA’s headquarters in Montreal, I 
held several positions in Human Resources 
at our executive offices in Geneva as well 
as in Industry Distribution & Financial Ser-
vices at IATA’s Regional Office for the Mid-
dle East and North Africa located in Jordan.

In addition to that, I serve on two educa-
tion advisory boards related to the industry, 
specifically the University of Geneva’s Avia-
tion Management Program and Stanford 
University’s Center of Professional Develop-
ment. At the University of Geneva where I 
obtained my Master’s degree in Internation-
al Business Management, I lecture on strat-
egy and project management.

I am also a member of the Next Generation 
of Aviation Professionals (NGAP). The objec-
tive of this task force, which was launched by 
the International Civil Aviation Organization 
(ICAO), is to address the shortage of skilled 
aviation professionals. ICAO is the United 
Nations body responsible for civil aviation.

Tell us about the IATA Training & 
Development Institute.

The ITDI offers air transport professionals 
the specialized training and management-
level tools they need to keep up with  their 
industry. Our professional development pro-
grams are available in aviation, cargo, trav-
el and tourism sectors. We have more than 
30 diploma programs and a choice of 300 
courses. The institute also provides entry-
level training to new recruits just starting a 
career in aviation industry. 

We have over 15 Regional Training Part-
ners (RTP) and we are very pleased to wel-
come Turkish Airlines as one of our RTPs in 
the Middle East. 

Muhittin Hasan Uncular / TAA Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürü / Director, Commercial and Ground Services Training
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Halihazırda, onbeşin üzerindeki Bölgesel Eği-
tim Ortaklarımız arasına Orta Doğu Bölgesel 
Eğitim Ortağımız olarak Türk Hava Yolları’nın da 
katılmasından mutluluk duyuyoruz.

ITDI’nin dünya çapında kısa adı ATC olan 220 
tane Yetkili Eğitim Merkezi bulunuyıor. Bu eğitim 
merkezleri, seyahat , turizm, kargo, havacılık, li-
derlik ve gelişim alanlarında eğitim vermek üzere 
IATA’nın yetkilendirdiği bağımsız kuruluşlar. ITDI’nın 
ayrıca tehlikeli madde düzenlemeleri eğitimleri ver-
mek üzere yetkilendirdiği 130 tane Akredite Eğitim 
Merkezi mevcut.  Ayrıca, Cenevre, Montreal, Miami, 
Singapur, Pekin ve Delhi’de son teknolojiye sahip 
eğitim merkezlerimiz bulunuyor.  

Akademik ortaklarımız arasında Boston’da 
Harvard Business Publishing, Stanford 
Üniversitesi’nin California’daki Profesyonel Gelişim 
Merkezi, Singapur’da Nanyang Business School 
ve Cenevre Üniversitesi yer alıyor. Eğitimlerimizin 
sektöre odaklılığını ve katma değerini devam etti-
rebilmek için gerek akademik, gerek sektör ortak-
larımızla yakın işbirliği içindeyiz.

Eğitimlerimizi İngilizce, Fransızca, İspanyolca 
ve Mandarin dillerinde verebildiğimiz gibi, katı-
lımcılarımıza sınıfta, şirketlerin kendi lokasyon-
larında ya da uzaktan eğitim alma seçenekleri 
sunuyoruz. Derslerimiz, sektörün uzmanları tara-
fından öğrencilerimizin hemen hayata geçirerek 
somut mesleki başarı sağlayabilecekleri becerileri 
kazandırmaya yönelik olarak hazırlanıyor. 

150 ülkeden 65 binden fazla havacılık alanında 
çalışan profesyonele 300 eğitmenimizle eğitim 
veriyor olmaktan gurur duyuyoruz.

Havacılık alanında eğitim vermenin zor-
lukları nelerdir? 

En büyük zorluk, nitelikli profesyonel eleman 
eksikliği. 1945’de IATA’nın kuruluşundan bu yana 
havacılık sanayi dokuz milyon yolcudan iki milyar 
yolcu sayısına ulaştı. Bu artışta, IATA’nın gelişti-
ridği standartların, uyugulama ve prosedürlerin 
de büyük bir rolü var.

Nitelikli eleman konusunda talebin arzın üstüne 
çıkmasındaki en büyük etken, sektördeki mevcut 
çalışanların çoğunluğunun giderek emekllilik 
yaşına yaklaşmaları. Örneğin hava trafik kont-
rolörlerine bakacak olursak, ICAO verilerine 
gore ABD’deki hava trafik kontrolörlerinin %73’ü  
2005 ila 2015 yılları arasında emeklilik yaşına 
gelmiş bulunuyor.

Bununla birlikte, önümüzdeki 20 yılda, hava-
yolu firmaları 25 bin adet daha geniş ve daha ve-
rimli uçak alımı yapacak ki, bu da onları uçurmak  
ve bakımını sağlamak için daha fazla sayıda pilota 
ve teknisyene ihitiyaç duyulacağı anlamına geliyor. 
Artan yolcu ve kargo hacmini yönetebilmek için, 
önümüzdeki yirimi yıl içinde tesis ve altyapılarını 
güncellemek durumunda kalacaklar; bu da daha 
fazla nitieliklil personel ihtiyacı demek oluyor. 

NGAP çalışma grubunun amacı da uluslararası 
hava taşımacılığı sisteminin operasyonu, yöneti-

ITDI has 220 Authorized Training Cent-
ers (ATC) around the world. These ATCs 
are independent organizations author-
ized by IATA to deliver training programs 
in travel and tourism, cargo, aviation, and 
leadership and development. ITDI also 
has 130 Accredited Training Schools dedi-
cated to instruction in dangerous good 
regulations. We also have six state-of-the 
art training centers in Geneva, Montreal, 
Miami, Singapore, Beijing, and Delhi.  

Our academic partners include Boston’s 
Harvard Business Publishing, Singa-
pore’s Nanyang Business School, Stan-
ford University’s Center of Professional 
Development in California and the Uni-
versity of Geneva. We work closely with 
our academic and industry partners to 
ensure the value and relevance of our 
training.

We provide instruction in English, 
French, Spanish, and Mandarin and our 
learning options are classroom train-
ing, on site at a company’s location or 
distance learning. Our courses are de-
signed by industry experts to equip our 
students with the skills they need to im-
mediately apply them in the workplace 
and achieve real business results.

We are proud to say that each year our 
programs are delivered by 300 instruc-
tors to more than 65,000 industry pro-
fessionals and students in 150 countries. 

What are some of the challenges 
in aviation training? 

The most serious challenge is the lack of 
skilled professionals. Since IATA’s found-
ing in 1945, the industry has grown from 
nine million to more than two billion pas-
sengers. This growth was fostered by the 
standards, practices, and procedures de-
veloped by IATA.

Demand exceeds supply because a 
large number of  the current employees 
in the industry get closer and closer to re-
tirement age. Let’s take air traffic control-
lers for example. According to ICAO, 73% 
of America’s air traffic controllers became 
eligible for retirement from 2005 to 2015. 

Along with that, in the next 20 years 
airlines will be purchasing 25,000 larger, 
more efficient aircrafts which will call for 
many pilots and technicians to fly and 
maintain them. To handle the increase in 
passengers and cargo,  airports will have 
to upgrade their facilities and infrastruc-
ture over the next two decades globally 
and that means recruiting more qualified 
personnel.

The NGAP task force was launched to 
ensure that enough qualified and com

“Türk Hava Yolları  Havacılık Akademisi Avrupa’daki en büyük eğitim akademilerinden 
biri olmanın yanında, aynı zamanda havacılık sektöründeki öncü eğitim merkezlerinden 

de bir tanesi. Havacılık Akademisi iki farklı binasındaki son teknoloji ürünü 40 sınıfıyla 
800 kişisi eşzamanlı olmak üzere, toplam 12 bin kişiye eğitim verme imkanına sahip.”

“The Turkish Aviation Academy is not only one of the biggest training academies in Europe, but it 
is also one of the pioneer training centers in the aviation sector. In its state-of-the-art classrooms, 
the academy can provide training for 12,000 people – 800 students at the same time in 40 class-

rooms located in two separate buildings.”

İsmail Albardhani:
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mi ve geleceği için kalifiye ve yetkin havacı-
lık profesyonellerinin yeterli sayıya ulaşma-
sını sağlamaktır. Ancak, havacılık sanayinin 
potansiyel adayları çekme konusunda diğer 
iş kollarıyla rekabet etmek zorunda olduğu 
da bir gerçektir. 

Bir diğer zorluk da, havaılık sektöründeki 
“yeni nesil” kariyer pozisyonlarına dair far-
kındalığın çok düşük olması. Bu nedenle, 
havacılık sektöründeki kariyer imkanların-
dan haberdar etmek istediğimiz gençlere 
ulaşmamızı sağlayan bu röportaj çok önemli.

ITDI bu zorlukları aşmak için ne gibi 
çalışmalar yapıyor?

Nitelikli işgücü ihtiyacı havacılık sektörü-
nün yakın geçmişte yaşadığı iniş dönemin-
de bile hiç bir zaman azalmadı.

Global havacılık eğitim çözümleri ve pro-
fesyonel gelişim programları temininde lider 
konumuyla ITDI geleceğin hava taşımacılık 
sanayi için tüm dünyada insan kaynaklarını 
gelişitirmeye devam edecektir. Hava taşı-
macılığı alanında çalışan profesyonellerin 
değişen ihtiyaçlarını öngörme ve karşılama 
konusunda eğitimdeki uzmanlığımıza, tek-
nolojinin en son imkanlarını kullanmamıza 
ve dünya çapındaki ortaklarımıza güveniyo-
ruz. Yenilikçi, esnek ve maliyet etkin geniş 
eğitim  araçlarımızı sunarken teknolojinin 
gücünden faydalanacağız.

Uluslararası kabul görmüş eğitim program-
larımız, sektörümüzün değişen ihtiyaçlarını 
yansıtmakta ve havacılığın, hava navigas-
yon hizmetleri, havayolu işletmeciliği ve ha-
vacılık hukuku, hava meydanları, güvenlik, 
kargo ve tehlikeli maddeler düzenlemeleri, 
sivil havacılık yönetimi, yer hizmetleri, çev-
re, kurum ve birey performansı, kalite, ha-
vayolu operasyonları, gelir muhasebesi ve 
kontrolü ile seyahat ve turizm gibi tüm alan-
larını kapsamaktadır. Sektörümüzün çalışan-
larına yatırım yapma yönünde ilerlemesi için 
çalışmaya devam edeceğiz.

IATA nedenTürk Hava Yolları ile or-
taklık yapma yoluna gitti?  

IATA’nın Türk Hava Yolları ile eğitimde or-
taklık yapmasının nedeni,  Türkiye’nin Avru-
pa, Orta Doğu ve Asya’nın kavşak noktasın-
da yeralması ve çok stratejik konumda bir 
Avrasya ülkesi olması. 

Ayrıca Türk Havayolları bölgenin en hızlı 
büyüyen havayollarından bir tanesi. Skytrax 
Dünya Havayollları Ödülleri’nde  “En iyi Av-
rupa Havayolu,” Comfort Class koltuklarıyla 
“En iyi Premium Ekonomi Koltuğu” ve “En 
iyi Güney Avrupa Havayolu” ödülleri olmak 
üzere 3 ayrı ödül aldı. Bu ödülün temelin-
deki müşteri memnuniyeti anketine yüzden 
fazla ülkeden 19 milyonun üstünde yolcu-

nun katıldığını düşünecek olursak, bu ger-
çekten ciddi bir başarı.

 
Türk Hava Yolları  Havacılık Akademisi 

Avrupa’daki en büyük eğitim akademile-
rinden biri olmanın yanında, aynı zamanda 
havacılık sektöründeki öncü eğitim merkez-
lerinden de bir tanesi. Havacılık Akademisi 
iki farklı binasındaki son teknoloji ürünü 40 
sınıfıyla 800 kişisi eşzamanlı olmak üzere, 
toplam 12 bin kişiye eğitim verme imkanına 
sahip. 

Ayrıca 50 bin kişi Akademi’den  e-öğrenme 
yoluyla eğitimler aldı. Eğitmenler alanlarında 
uzman kişiler; bilgisayar, IT ve SAP başlıkları 
yanında, kalite ve yönetim, ticari hizzmetler 
ve yer hizmetleri, pazarlama ve sataış eği-
timleri de veriyorlar. Bu da bir çok havacı-
lık alanını kapsadığını gösteriyor. Akademi 
Enstitümüz için ciddi bir kazanç olacak. 

Son olarak, havacılık alanında ka-
riyer yapmak isteyen gençlere neler 
tavsiye edersiniz? 

Havacılık insanları ve kültürleri yakınlaş-
tıran ve ekonominin büyümesine katkıda 
bulunan dinamik bir sektör.  Daha once bah-
settiğim sıkıntılardan dolayı, nitelikli eleman 
talebi daima arzdan daha fazla. Her sektör-
de farklı fırsatlar var elbette, ancak gençler 
ilgi duydukları bir alanda eğitim alırlarsa ba-
şarılı olma şansları daha da artar. Bir ğitim 
programına yazılarak, işverenlerine de kari-
yerlerini geliştirme konusundaki kararlılıkla-
rını kanıtlamış olurlar. 

Dünyanın dört bir yanına yayılmış 350’den 
fazla ortağıyla, nerede yaşıyor olursa olsun, 
herkes IATA eğitimlerine kolayca erişebilir. 
IDTI doğru eğitim çözümleri yanında kendi 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak 
şekilde ihtiyaçlarına özel tasarlanmış esnek 
seçenekler sunar.

Maliyet etkin diploma programlarımız, ye-
nilikçi araçlarımız ve tartışmasız uzmanlığı-
mızla, profesyonellerin kariyer hedeflerine 
ulaşmalarını sağlıyoruz.  Her adımda onların 
yanındayız.

petent aviation professionals are available 
to operate, manage, and maintain the future 
of the international air transport system. But 
the reality is, aviation has to compete with 
other industries for potential candidates. 

Another challenge is the lack of aware-
ness of  the “next generation” on many dif-
ferent sorts of positions available in aviation 
industry. That’s why I am so pleased to give 
this interview for we want to inform young 
people about the career opportunities in 
aviation.

What is ITDI doing to meet these 
challenges?

The demand for skilled people never went 
down even during the industry’s recent 
downturn. 

As the leading provider of global aviation 
training solutions and professional devel-
opment programs, ITDI will continue to de-
velop the world’s human capital for tomor-
row’s air transport industry. We will draw on 
our expertise in teaching, our cutting-edge 
technologies, and our partnerships world-
wide to continue to meet – and anticipate 
– the evolving needs of air transport pro-
fessionals everywhere. We will harness the 
power of technology to offer a wide variety 
of training vehicles that are innovative, flex-
ible, and cost-effective.

Our internationally recognized programs 
will continue to reflect the changing needs 
of our industry and cover all areas of the 
aviation industry including: air navigation 
services, airline management and aviation 
law, airports, safety and security, cargo and 
dangerous goods regulations, civil aviation 
management, ground operations, the envi-
ronment, organization and human perfor-
mance, quality, airline operations, revenue 
accounting and control, and travel and 
tourism.

 We will continue to ensure that the indus-
try progresses towards investing in their 
employees. 

Why did IATA partner with THY?  
IATA entered into a training partnership with 

THY because, first of all, Turkey is located at 
the crossroads of Europe, the Middle East, 
and Asia. It is a Eurasian country situated in a 
strategic location. 

In addition, Turkish Airlines is one of the 
fastest growing airlines in the region. At the 
Skytrax World Airline Awards, the airline won 
three awards, “Best Airline Europe,” “Best 
Premium Economy Seats” for its Comfort 
Class seats and “Best Airline Southern Eu-
rope.” That is a commendable achievement 
considering close to 19 million airline passen-
gers from over 100 different nationalities par-
ticipated in this customer satisfaction survey.

The Turkish Airlines Aviation Academy is 
not only one of the biggest training acad-
emies in Europe, but it is also one of the pio-
neer training centers in the aviation sector. In 
its state-of-the-art classrooms, the academy 
can provide training for 12,000 people – 800 
students at the same time in 40 classrooms 
located in two separate buildings. 

Plus over 50,000 people have taken their 
e-learning courses. Their instructors are ex-
perts in their fields and provide instruction in 
quality and management, commercial and 
ground handling, marketing and sales in ad-
dition to computer, IT, and SAP training. That 
covers a lot of aviation fields. The academy 
will be a real asset to our institute. (Source: 
https://akademi.thy.com/v2en/hakkimizda-
aboutus.aspx)

Finally, what do you recommend to 
young people who want to have a ca-
reer in aviation? 

Aviation is a dynamic industry that connects 
people and cultures and helps the economy 
to grow. Due to the challenges I already men-
tioned, the demand for qualified profession-
als is exceeding the supply. Job opportunities 
are available in every sector of aviation but 
young people will have a better chance of 
succeeding if they are trained in their field of 
interest. By following a program of instruction, 
they will demonstrate to their employers their 
commitment to developing their careers.

With over 350 partners around the globe, 
IATA training is easily accessible – no mat-
ter where they reside in the world. ITDI has 
the right training solutions. Plus we provide 
flexible training options to meet their specific 
needs and that are designed around their 
goals.

Our cost-conscious diploma programs, in-
novative tools, and renowned expertise will 
help them attain their career objectives. We’re 
here to help them every step of the way.

Önümüzdeki 20 yılda, havayolu firmaları 25 bin adet daha geniş ve daha verimli uçak alımı 
yapacak ki, bu da onları uçurmak  ve bakımını sağlamak için daha fazla sayıda pilota ve 
teknisyene ihitiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Artan yolcu ve kargo hacmini yönete-
bilmek için, önümüzdeki yirimi yıl içinde tesis ve altyapılarını güncellemek durumunda 

kalacaklar; bu da daha fazla nitielikli personel ihtiyacı demek oluyor.

In the next 20 years airlines will be purchasing 25,000 larger, more efficient aircrafts which will 
call for many pilots and technicians to fly and maintain them. To handle the increase in passengers 
and cargo,  airports will have to upgrade their facilities and infrastructure over the next two decades 

globally and that means recruiting more qualified personnel.
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Eğitim’de Odak / Focus on Training

Tahribatsız Muayene uygulamaları, temelleri 1930’lara dayanan ve Türkiye’de havacılık bakım onarımı denildiğinde ilk akla gelen Türk 
Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin bünyesinde faaliyet gösteren NDT Proje Yönetimi Birimi ekibi tarafından, son teknoloji ürünleri kullanılarak 
profesyonel bir anlayışla yapılmaktadır. 

Non-Destructive Testing is being performed by the NDT Project Management Unit team whose foundation dates back to the 1930’s as the 
first establishment that comes to mind in Turkey when it comes to aviation repairs and maintenance that is operating within Turkish Airlines  
Turkish Technic A.Ş. by using the latest technology products through a professional outlook. 

Teknoloji, bilişimden otomotive, denizcilikten havacılığa kadar aklımıza gelen hemen her 
sektörde hızla gelişme göstermeye ve insanoğlunu şaşırtmaya devam ediyor. Dünyada her 
gün bir yenisini duyduğumuz, dinamik bir süreklilik gösteren bu gelişmeleri takip edebilen 
ve ayakta kalmanın şartı olan uyum sürecini sağlayabilen kuruluşlar için, sürekli gelişen, 
yenilenen bilginin elde edilmesi ve özümsenerek kullanılması yadsınamaz bir gerekliliktir. 

Kurum ve kuruluşlar hizmet verdikleri alana değer katabilmek için güncel bilgiyi kullanı-
labilme yetisine sahip çalışanlara ihtiyaç duyar. Diğer yandan bir kurum için başarıya gi-
den yol, çalışanına yeniliklere uyum sağlaması, mesleki ve kişisel gelişimi için gerekli tüm 
eğitimleri tedarik etmekten geçer. Buradan yola çıkarak, baş döndürücü bir hızla ilerleyen 
teknoloji ile uyumlu çalışabilmenin ön şartı, güncel bilginin takibidir. Kurumlar adına bunu 
başarmak ise eğitime verdikleri önemle, yaptıkları yatırımlarla kendini gösterir ve sektörde 
rakiplerinden ayrışmalarını sağlar. Eğitim, hemen her sektörde gözardı edilemez büyüklükte 
bir öneme sahipken, bunun en yoğun hissedildiği ve büyük yatırımların gerçekleştirildiği 
sektörlerden birisi havacılık sektörüdür. 

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, havacılıkta eğitimin gelişimine yön veren, sektörün 
her alanındaki eğitim ve danışmanlık hizmeti ihtiyacını karşılayan ve dünya standartlarında 
hizmet verme kabiliyetine sahip küresel bir eğitim merkezidir. Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi, profesyonel eğitmen kadrosu ile 1972 yılından beri havacılığın çeşitli alanlarında 
görev yapan personeli sertifikalandırmakta, Türk Hava Yolları A.O. başta olmak üzere, hava-
yolu firmaları, bakım-onarım kuruluşları, havalimanı işletmeleri, kargo firmaları ve bilet satış 
acentaları ve üniversite çalışanlarının eğitim ihtiyacına cevap vermektedir. 

Sizlere bu sayımızda, yetkin kadrosuyla uzmanlaştığı alanlardan birinden; Teknik Eğitimler 
kategorisinde sınıflandırabileceğimiz ve özellikle bakım-onarım kuruluşları için tasarlanmış 
hizmetleri içeren, ayrıca operasyonel anlamda hayati öneme sahip eğitimlerimizden biri 
olan Tahribatsız Muayene Eğitimleri’nden ve bu alandaki uygulamalardan söz etmek istiyo-
rum. Öncelikle Tahribatsız Muayene kavramı ve Türk Hava Yolları’nın bakım-onarım merkezi 
ve en önemli iştiraklerinden olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin bu alandaki uygulamaları 
konusunda sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum.  

Tahribatsız Muayene Nedir ve Neden Gereklidir?
Tahribatsız Muayene (TM), inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne 

zarar vermeden yapılan muayene türüdür. Tahribatsız Muayene yöntemleri, malzeme yüze-
yindeki veya içerisindeki süreksizliklerin (çatlak, korozyon, yapısal bozukluklar vb.) tespitin-

State of the art technology is rapidly evolving in all fronts all the way from computing to automotive, 
maritime to aviation, in all sectors that come to mind and continues to surprise mankind. It is a crucial 
requirement for establishments to obtain and use by internalizing these developments, with innova-
tions that happen almost daily with a constant dynamism which are essential for remaining alive by 
ensuring the adaptation process and follow all these changes that occur almost daily. 

Institutions and establishments require employees who have the ability to utilize current know-how 
in order to be able to add value to the sector they serve. On the other hand, the road to success for 
an institution goes through providing all the necessary training to employees in order to adapt to 
innovations and their professional and personal advancement. Starting from here, the preliminary 
condition of working in harmony with technology that advances with a head spinning speed is to fol-
low current information. Institutions prove themselves with the care they show towards training and 
investments they make in this to set themselves apart from their rivals in the sector. While training is 
too important to ignore in any sector, one where this is felt most intensely and huge investments are 
made is the aviation sector. 

The Turkish Airlines Aeronautics Academy is a global training center that provides direction to the 
development of training in aviation, meeting the sector’s needs in every area of the sector in training 
and consulting and having the ability to train at world standards. The Turkish Airlines Aeronautics 
Academy has been certifying personnel employed in various areas of aviation with its professional 
staff of instructors since 1972, has been meeting the training requirements of employees of carri-
ers led by Turkish Airlines, repair/maintenance establishments, airport operations, cargo companies, 
ticket sales agencies and universities. 

In this issue, I would like to mention to you the Non-Destructive Testing Training, which is one of the 
areas that the Turkish Airlines Aeronautics Academy specializes in with its competent staff and the 
implementations in this area, classified in the categories of Technical Training Courses including ser-
vices that are designed for repair/maintenance companies especially, also possessing an importance 
of vital dimensions in an operational sense. I would like to briefly inform you about the concept of 
Non-Destructive Testing and the implementations of Turkish Airlines Turkish Technic A.Ş., which is the 
maintenance/repair company of Turkish Airlines and one of its most important affiliates in this area.  

What is Non-Destructive Testing and Why is it Necessary?
Non-Destructive Testing (TM), is a type of inspection that is carried out without harming the integrity 

of the material or part to be tested. Methods of Non-Destructive Testing are used in the determination 
of disruptions (cracks, corrosion, structural disorders, etc.) on the surface or inside the material. Sec-

 Tahribatsız Muayene (NDT)
Uçak bakımına teknolojik bir yaklaşım

A technological approach to aircraft maintenance

 Non-Destructive Testing (NDT)
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de kullanılmaktadır. Tahribatsız Muayene metotlarının kullanıldığı sektörler kısaca; parça imalatı 
(dövme ve döküm), otomotiv, havacılık (bakım-onarım ve parça imalatında), inşaat-yapı, köprü 
bakımı, boru imalatı, demir yolları, endüstriyel binalar (nükleer reaktörler) olarak sıralanmakta-
dır. Firmamız havacılığın yanı sıra tüm bu sektörlerde faaliyet gösteren organizasyonlara bakım 
ve eğitim hizmeti verebilmektedir.   

Uçak elemanları kullanım süreçlerinde yerde ya da havada dinamik yüklere maruz kalmak-
tadır ve bu yapılarda zaman içerisinde bazı hatalar oluşmaktadır. Bu hataların başlangıç süreç-
lerinde saptanması ve gereken işlemlerin yapılması şarttır. Tahribatsız Muayene yöntemleri de 
bu noktada hataların seri ve hızlı olarak saptanması açısından vazgeçilemez bir öneme sahiptir.   

Havacılıktaki Tahribatsız Muayene; EASA PART 145.A.45’te uçak, motor veya pervane üretici-
leri tarafından belirtildiği şekliyle, servisteki hava aracının (uçak, helikopter vb.) veya uçak kom-
ponentinin uygunluğunun korunması amacıyla sürdürülen kontroller bütünüdür. Servis sırasın-
da oluşan süreksizliklerin tespitine ek olarak, imalatı gerçekleştirilen uçak ve komponentlerine 
de üretim tekniğine göre Tahribatsız Muayene yöntemleri uygulanabilmektedir. 

Kısaca süreksizlik kavramını açıklayacak olursak, “Bir parçanın normal fiziki yapısı ya da 
konfigürasyonunda meydana gelen kesinti”dir. Havacılıkta karşılaşılan süreksizlikler, yorul-
maya bağlı çatlaklar (fatigue cracks), korozyon (corrosion), sünme (creep) ve kompozit ya-
pılardaki hasarlar olarak tanımlanır. Aranılan süreksizlik türüne göre Tahribatsız Muayene 
metotları belirlenir. Örneğin; yorulma süreksizliklerinin aranmasında Sıvı Penetrant Kontro-
lü (PT), Manyetik Parçacık Kontorlü (MT) ve Girdap Akımları Kontrolü (ET) tercih ediliyorken, 
yapı içerisinde kalan süreksizliklerin tespitinde hacimsel metotlardan Ultrasonik Kontrolü 
(UT), X-Işınları Radyografisi (RT) ve Termografi Kontrolü (TT) tercih edilir. Havacılıkta kulla-
nılan Tahribatsız Muayene metotları ve bunlara ilişkin süreksizlik çeşitleri aşağıdaki Tablo 
1’de gösterilmektedir.  

Tahribatsız Muayene (TM) bakım-onarım merkezimizde profesyonel olarak uygulanıyor  
Tahribatsız Muayene uygulamaları, temelleri 1930’lara dayanan ve Türkiye’de havacılık bakım 

onarımı denildiğinde ilk akla gelen THY Teknik A.Ş’nin bünyesinde faaliyet gösteren NDT Pro-
je Yönetimi Birimi ekibi tarafından, son teknoloji ürünleri kullanılarak profesyonel bir anlayışla 
yapılmaktadır. 

İlgili departmanımız, kırk yılı aşkın tecrübesi ve deneyimli personeliyle, uçak üzeri ve kom-
ponentlerde altı farklı yöntem (PT, MT, ET, UT, TR, TT) ile kontrollerini sürdürmektedir. TM me-
totları üzerinde sürekli gelişimi hedefleyen birim, Termografik Kontrol metodunun uluslararası 
standartlarda yaygın metotlar sınıfına alınmasından dolayı, daha önce üretici firma yetkisiyle 
gerçekleştirdiği kontrolleri, D1 Class Rating kabiliyetine dahil etmek için Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM)’ne yetki başvurusunda bulunmuştur. Tecrübeli Seviye 2 ve Seviye 3 NDT 
uzmanları ve mühendis kadrosuyla üretici firmaların, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otori-
telerinin (SHGM, EASA, FAA) belirlediği standartlarda, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına karşılık 
verebilecek kalitede hizmetler sunmaktadır. 

Türkiye Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurul Başkanlığı’nı (NANDTB-TR) ve THY Teknik 
A.Ş. Sorumlu Seviye 3 görevlerini yürütmekte olan M. İlker Sunaoğlu, kendisi ile yaptığımız gö-
rüşmede; “Ülkemizde Tahribatsız Muayene alanında yetişmiş uzman personelin amacı, öncelik-
le Tahribatsız Mauyene alanında eğitim, sertifikasyon ve danışmanlık faaliyetlerini meşru zemine 
oturtacak yasal düzenlemeleri yapmak ve gerekli kurumları hayata geçirmektir. Bu meşru ze

Tablo 1: Tahribatsız Muayene Metotları ve Kullanım Alanları

tors wherein methods of Non-Destructive Testing are used are briefly; component manufacturing 
(forged and cast, automotive, aerospace (in repair/maintenance and component manufacturing), 
building-construction, bridge maintenance, pipe production, railways, industrial buildings (nuclear 
reactors). In addition to aeronautics, our company is able to provide maintenance and repair ser-
vices to all organizations active in all these sectors as well.   

During the period of their utilization aircraft components are subjected to dynamic loads on the 
ground or the air and this causes some faults in time within these parts. It is obligatory for these 
faults to be determined at the initial phase and for the necessary procedures to be carried out. 
Non-Destructive Testing methods have a crucial importance at this point for the rapid and instant 
discovery of faults at this point.   

As it is described in EASA PART 145.A.45 by manufacturers of aircraft, engine or propellers, Non-
Destructive Testing in aviation is the whole of tests performed for the purpose of sustaining the con-
formance of the aircraft in service (airplane, helicopter etc.) or aircraft component. In addition to the 
surveillance of disruptions occurring during service, it is possible to apply Non-Destructive Testing 
methods to aircraft and components manufactured in accordance with the technique of production. 

The concept of disruption is in short, “An interruption occurring in the normal physical structure or 
configuration of a part”. Disruptions encountered are defined as fatigue cracks, corrosion, creep 
and damages to composite structures. Non-Destructive Testing methods are decided according 
to the type of disruption investigated. For example, usually Liquid Penetrant Testing (PT), Magnetic 
Particle Testing (MT) and Eddy Current Testing (ET) are preferred for the investigation of fatigue dis-
ruptions, whereas for the analysis of disruption entrapped within the structure volumetric methods 
such as Ultrasonic Testing (UT), X-Ray Radiography Testing (RT) and Thermography Testing (TT) are 
utilized. Non-Destructive Testing methods used in aviation and disruption types thereof are shown 
in Table 1 below.  

Non-Destructive Testing (TM) is applied professionally in our maintenance/repair center 
Non-Destructive Testing applications are being performed by the NDT Project Management Unit 

team whose foundation dates back to the 1980’s as the first establishment that comes to mind in 
Turkey when it comes to aviation repairs and maintenance that is operating within THY Turkish 
Technic A.Ş. by using the latest technology products through a professional outlook. 

Our concerned department sustains its tests with six separate methods (PT, MT, ET, UT, TR, TT) on 
board aircraft and on components with more than forty years of experience and experienced per-
sonnel. Aiming to constantly improve TM methods, the unit has made an application to the General 
Directorate of Civil Aviation due to the placement of the Thermographic Test method into the clas-
sification of common methods within international standards in order to include tests it carried out 
with the authority of the manufacturing company earlier within its D1 Class Rating capability. Within 
this context, services are offered to respond to the requests and requirements of clients at stand-
ards set by national and international aviation authorities (SHGM, EASA, FAA) with experienced 
Level 2 and Level 3 NDT experts and engineering staff. 

Carrying on the positions of the National Aviation Non-Destructive Testing Board (NANDTB-TR) 
Chairman and THY Turkish Technic A.Ş. Level 3 official, M. İlker Sunaoğlu indicated his objectives 
and purpose as follows during the interview we had with him; “The aim of the trained specialist 
personnel in our country in the area of Non-Destructive Testing, is to carry out the legal regulation 
to establish a legitimate foundation for the activities of training, certification and consulting in the 

Table 1: Non-Destructive Testing Methods and their Utilization Areas

Non-Destructive Testing Method

Liquid Penetrant              

Magnetic Particle                

Eddy Current              

Ultrasonic                

X-Ray                 

Thermography

Tahribatsız Muayene Metodu

Liquid Penetrant              

Magnetic Particle                

Eddy Current              

Ultrasonic                

X-Ray                 

Thermography   

Utilization Areas

It is used for the determination of open surface disruptions in 
all metal and ceramic materials.

It is used for the determination of disruptions open and close 
to the surface of ferromagnetic materials.

It is used for the determination of disruptions open and close 
to the surface of materials possessing electrical conductivity 
properties. Material conductivity measurements Material con-
ductivity measurements are also in the scope of this method.  

Surface and volumetric tests of materials are carried out.

Surface and volumetric tests of materials are carried out.

Used for volumetric testing of honeycomb structures.

Kullanım Alanları

Bütün metal ve seramik malzemelerdeki yüzey açık süreksiz-
liklerin tespitinde kullanılır.

Ferromanyetik malzemelerdeki yüzeye açık ve yüzeye yakın 
süreksizliklerin tespitinde kullanılır.

Elektrik iletkenliğine sahip malzemelerdeki yüzeye açık ve 
yüzeye yakın süreksizliklerin tespitinde kullanılır. Malzeme 
iletkenlik ölçümleri de bu metodun kapsamındadır.  

Malzemelerin yüzeysel ve hacimsel kontrolleri gerçekleştirilir.

Malzemelerin yüzeysel ve hacimsel kontrolleri gerçekleştirilir.

Honeycomb yapıların hacimsel kontrollerinde kullanılır.
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Eğitim’de Odak / Focus on Training

min üzerinde kurulacak onaylı eğitim kuruluşları ile havacılıkta görev alacak gençlerin her 
üç seviyede de Tahribatsız Muayene vasıflandırma ve belgelendirme süreçleri uluslararası 
standartlarda yapılmalı ve yurt dışına olan bağımlılık sonlandırılmalıdır” sözleriyle amaç ve he-
deflerini dile getirdi. İlker Sunaoğlu, 5 farklı TM yönteminde (PT, MT, ET, UT ve RT) ASNT NDT 
Seviye 3 Belgesi’ne sahip. Aynı zamanda Termografi (TT) yönteminde ve Görsel Muayene’de 
de Seviye 2 Belgesi bulunan Sunaoğlu, 2012 yılı içerisinde bu metotlarda da Seviye 3 serti-
fikalarını almayı hedefliyor.  

Türkiye’de Tahribatsız Muayene uygulamalarında öncü olan THY Teknik A.Ş. NDT Proje 
Yönetim Birimi, bu alanda yapılan akademik çalışmaları desteklemek ve bölgesel Tahribatsız 
Muayene Merkezlerini kurmak adına üç üniversite ile hizmet protokolü imzalandı. Bu proto-
kol, Tahribatsız Muayene Metodları (Sıvı Penetrant Kontrol, Manyetik Parçacık Kontrol, Girdap 
Akımları Kontrol, Ultrasonik Kontrol ve Radyografi Kontrol) ile Kaynak Mühendisliği alanlarını 
kapsıyor. Protokol ile Ar-Ge çalışmaları yürütmek, “Bölgesel Tahribatsız Muayene ve Kaynak; 
Eğitim, Uygulama ve Danışmanlık Merkezi”ni oluşturmak, tahribatsız muayene alanında kulla-
nılacak referans standartları hazırlamak ve uçak sanayinde kullanılabilecek ileri malzemelerin 
araştırılması, geliştirilmesi için hazırlanacak Ar-Ge projelerinde işbirliği yapmak amaçlanıyor.  

Tahribatsız Muayene Eğitimleri’ni uluslararası standartlarda sağlıyoruz
Tahribatsız Muayene faaliyetleri, EN 4179 (Aerospaces Series- Qualification and Approval 

Personnel for Nondestructive Testing) standardında açıklandığı üzere; Seviye 1, 2 ve 3 olarak 
uygun şekilde vasıflandırılmış personel tarafından yürütülmektedir. EN 4179, havacılık üreti-
minde, hizmetlerinde ve bakım kuruluşlarında yürütülen Tahribatsız Muayene faaliyetlerinde 
görev alacak personelin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi için asgari gereklilikleri belir-
lemektedir. 

Bu bağlamda bakım-onarım kuruluşları, Tahribatsız Muayene personeli vasıflandırma ve 
belgelendirme faaliyetlerini yürütmesi için EN 4179’da belirtildiği üzere Seviye 3 sertifikalı 
bir sorumlu görevlendirmelidir. Sorumlusu Seviye 3, bahse konu faaliyetleri işveren adına 
yürütür. Eğer organizasyonda Sorumlu Seviye 3 yer almıyorsa, Tahribatsız Muayene perso-
neli belgelendirme faaliyetleri onaylı dış kurumlardan sağlanmalıdır. Dış kurumlar, ilgili organi-
zasyonun personelini vasıflandırabilir fakat belgelendiremezler. Belgelendirme her durumda 
işverenin sorumluluğu kapsamındadır.   

SHGM tarafından 24.10.2011 tarihinde yayınlanan Sivil Havacılık Tahribatsız Muayene Tali-
matı (SHT-NDT) ile NANDTB-TR resmen tanınmış ve havacılık sektöründe Tahribatsız Muaye-
ne alanında faaliyet gösteren Bakım Kuruluşları ve Onaylı Eğitim Kuruluşları için gereklilikler 
belirlenmiştir.  

Sektörel ihtiyaçtan doğan ve uygulamanın öneminin getirdiği mevcut durumu gözönün-
de bulunduran Akademimiz, NDT Proje Yönetimi Birimi ile işbirliği çerçevesinde, ilgili eği-
tim alanındaki çalışmalarını 2012 yılı itibarı ile hızlandırma ve dış müşterilerinin de Tahribatsız 
Muayene alanındaki vasıflandırma ve belgelendirme ihtiyaçlarına cevap vermeyi öncelikli 
hedefleri arasına yerleştirmiştir.  Kurumumuz çatısı altındaki bu faaliyetler, Eğitim Sorumlusu 
ASNT NDT Seviye 3 uzman tarafından, NANDTB-TR’den Onaylı Eğitim Kuruluşu Yetkisi ile 
yürütülmektedir. 

Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurulu (NANDTB-TR),  EN4179 ve AMC.145.30(f) ge-
reği Tahribatsız Muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesini desteklemek, 
yönetmek, denetlemek, belgelerin denkliğini tanımak ve havacılık sektörüne genel rehberlik 
hizmeti vermek  amacıyla, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün gözetiminde, sektör temsilci-
lerinin katılımıyla 21 Haziran 2007’de kurulmuştur.   

2009 yılından günümüze kadar yaklaşık 30 farklı eğitimde hizmet veren ve 200’den fazla 
personelin vasıflandırma programlarını yürüten profesyonel eğitmenlerimiz ile kabiliyet ka-

area of Non-Destructive Testing and to bring to life the necessary institutions. The qualification and 
certification processes at all three levels of Non-Destructive Testing of the young persons to take 
up jobs in aviation at approved training institutions to be established upon this legal ground must 
be done at international standards and the dependency on foreign sources must be ended”. İlker 
Sunaoğlu possesses an ASNT NDT Level 3 Certificate in 5 separate TM methods (PT, MT, ET, UT 
and RT). Also having a Level 2 certificate in the Thermography (TT) method and Visual Inspection, 
Sunaoğlu plans to receive the Level 3 certificates in these methods as well within 2012.  

The NDT Project Management Unit of THY Turkish Technic A.Ş. that is a pioneer in Turkey in 
Non-Destructive Testing implementations signed service protocols with three universities in order 
to support the academic studies conducted in this area and to set up the regional Non-Destructive 
Testing Centers. This protocol covers Non-Destructive Testing Methods (Liquid Penetrant Testing, 
Magnetic Particle Testing, Eddy Current Testing, Ultrasonic Testing and Radiography Testing) and 
welding engineering. The aim of the Protocol is to perform R&D work, to establish the “Regional 
Non-Destructive Testing and Welding Education, Implementation and Consulting Center”, to pre-
pare reference standards to be used in the area of Non-Destructive Testing and to cooperate in 
R&D projects to be conducted for the research and development of advanced materials that could 
be used in the aerospace industry.  

We are supplying Non-Destructive Testing Training at international standards
As it is disclosed in the EN 4179 (Aerospace Series- Qualification and Approval Personnel for 

Nondestructive Testing) standard; Non-Destructive Testing activities are carried out by personnel 
that is properly qualified as Level 1, 2 and 3. EN 4179 sets out to contain the minimum requirements 
for the qualification and certification of personnel to carry out tasks in Non-Destructive Testing 
activities performed in aviation manufacturing, services and maintenance establishments. 

Within this context, maintenance/repair establishments must employ a Level 3 certified official 
in order to perform the Non-Destructive Testing personnel qualification and certification activities 
as set forth in EN 4179. The Level 3 Official carries out the concerned activities on behalf of the 
employer. If there is no Level 3 certified official in the organization, Non-Destructive Testing per-
sonnel’s certification activities must be provided through approved external institutions. External 
institutions may qualify the personnel of the related organization but may not certify them. The 
certification is in the scope of the responsibility of the employer in every case.   

NANDTB-TR was officially recognized with the publication of Civil Aviation Non-Destructive Test-
ing Manual (CAI-NDT) published on 24.10.2011 by the General Directorate of Civil Aviation and the 
requirements for maintenance/repair companies and Approved Training Institutions active in the 
area of Non-Destructive Testing in the aviation sector were set out.  

Considering the present status borne from the sector’s requirements and imposed by the im-
portance of implementation, our Academy placed accelerating its work in the concerned area of 
training in 2012 and responding to qualifying and certifying requirements of external customers in 
collaboration with the NDT Project Management Unit among its priority targets.  These activities 
are performed under our roof by the Training Official ASNT NDT Level 3 specialist with the author-
ity of Approved Training Organization by NANDTB-TR. 

The National Aviation Non-Destructive Testing Board (NANDTB-TR) was established as required 
by  EN4179 and AMC.145.30(f) on June 21st, 2007 under the surveillance of the General Directo-
rate of Civil Aviation with the participation of sector representatives, for the purpose of supporting 
the managing, supervising, recognizing the equivalency of certificates and to provide a general 
guidance service to the aviation sector.   

We are offering the training courses we are qualified to the sector in the five methods listed 
below by our professional instructors who have provided services in nearly 30 different training 
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zandığımız eğitimleri aşağıda listelenen beş metotta sektöre arzetmekteyiz. 
  
Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye  3 Eğitimleri
1. Sıvı Penetrant Kontrolü (PT)
2. Manyetik Parçacık Kontrolü (MT)
3. Girdap Akımları Kontrolü (ET)
4. Ultrasonik Kontrolü  (UT)
5. Radyografi Kontrolü  (RT)  

Tahribatsız Muayene Eğitimleri’ni uluslararası 2 farklı standartta yürütmekteyiz. Bunlar sıra-
sıyla EN4179 ve SNT-TC-1A’dır. Yukarıda belirtilen her iki standarda göre, TM yöntemlerinde 
sahip olunması gereken minimum görev başı tecrübe süreleriyle, alınması gerken minimum 
teorik eğitim süreleri aşağıdaki Tablo 2 ve Tablo 3’te kıyaslanarak gösterilmektedir. 

Tablo 2: Minimum Gerekli Teorik Eğitim Süreleri (Saat) Table 2: Minimum Required Theoretical Training Times (Hours)

Tablo 3: Minimum Görev Başı Tecrübe Süreleri (Saat) Table 3: Minimum Required Theoretical Training Times (Hours)

courses since 2009 to the present day and conducting the qualification of more than 200 personnel. 
  
Level 1, Level 2 and Level 3 Training
1. Liquid Penetrant Testing (PT)
2. Magnetic Particle Testing (MT)
3. Eddy Current Testing (ET)
4. Ultrasonic Testing (UT)
5. Radiography Testing  (RT)  

We are providing Non-Destructive Testing Training in 2 different international standards. These are 
respectively EN4179 and SNT-TC-1A. The minimum on-the-job hands on experience and the minimum 
theoretical training periods that must be possessed in TM methods according to both standards men-
tioned above are shown comparatively in Table 2 and Table 3 below. 

Tahribatsız Muayene uygulama ve eğitiminde tip bazında kabiliyetlerimiz  
İştirakimiz THY Teknik A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini yürüten NDT Proje Yönetimi Birimi 

tarafından uygulamaları yapılmakta olan ve işbirliğimiz kapsamında eğitimlerini verdiğimiz 
Tahribatsız Muayene alanında, bini aşkın referans standardı ve son teknoloji kontrol cihaz-
ları ile birçok alanda olduğu gibi bu alanda lider uygulayıcı konumundayız.  

Çatımız altında mevcut D1 Class kabiliyetleri ile Boeing 737 Classic ve 737NG, Boeing 
777–200/300 ER, Airbus A320 Family, Airbus A300, Airbus A310, Airbus A330 ve Airbus 
A340, BAE RJ - 70/85/100, GULFSTREAM G-IV, GULFSTREAM 550, CESSNA 172 ve DIA-
MOND DA 42 uçaklarındaki ve çeşitli komponentlerindeki (Motor, iniş takımı, jant ve fren 
sistemleri vb.) kontroller yürütülmektedir. İstenilmesi durumunda dünyanın her yerindeki 
TM uygulamaları için sahip olunan yetkiler kapsamında (D1 Rating) en kısa sürede personel 
görevlendirilmesi yapılabilmektedir. Yerinde hizmetlerde öne çıkan özel uygulamalar aşa-
ğıda gösterilmektedir;
•	 UT	Phased	Array,	
•	 Termografik	Kontrol,	
•	 Barkhausen	Noise	Kontrolü,
•	 APS	3200	Komponentlerini	Robotik	Sistemle	Girdap	Akımları	Kontrolü
•	 Uçak	Motorlarındaki	Ultrasonik	ve	Girdap	Akımları	Kontrolleri	

UT Phased Array Kontrolü, uçak kanatlarındaki muhtemel oluşabilecek korozyonun tes-
pitinde öne çıkan özel bir uygulamadır. Bu kontrol geliştirilmeden önce bölgedeki actuator 
ve panellerin sökülmesi yüzlerce A/S’e mal oluyorken, Phased Array tekniği bu bölge kont-
rollerindeki A/S sürelerini minimuma indirmektedir.    

Termografi Kontrol’ün ise kompozit teknolojisindeki gelişime paralel olarak önemi her ge-
çen gün artmaktadır. Özellikle uçak haraket organlarıdaki (Rudder, Elevator) kompozit yapı-
ların içerisine hapsolması muhtemel suyun ve nemin tespitinde kullanılan bir TM yöntemidir. 

Barkhausen Noise Kontrolü ise uçak iniş takımlarındaki kaplamalı yüzeylerin altındaki ana 
malzemede oluşan ısı hasarının bölgedeki kaplama kaldırılmadan tespitinde kullanılan özel 
bir tekniktir.

Aps 3200 Apu Komponentlerinin Eddy Current Uygulamaları, proje kapsamında geliştiri-
len robotik sistem ile döner parçaların otomatik Eddy Current kontrolü yapılmaktadır. 

Uçak Motorlarındaki Ultrasonik ve Girdap Akımları Kontrolleri, özellikle CFM–56 TRF ve 
3–8 Drum komponentlerinde talep edilmesi halinde dünyanın her yerinde gerçekleştirile-
bilmektedir. 

Our competencies on a type basis in the implementation and training of Non-Destructive Test-
ing 

With more than one thousand reference standards and state-of-the-art testing instruments of the lat-
est technology, we are in the position of leading implementer as in many other areas, in the area of 
Non-Destructive Testing, whose implementations are carried out by the NDT Project Management Unit 
operating in the organism of our affiliate THY Turkish Technic A.Ş.  

Through the present D1 Class competencies under our roof, tests are run on Boeing 737 Classic and 
737NG, Boeing 777–200/300 ER, Airbus A320 Family, Airbus A300, Airbus A310, Airbus A330 and Air-
bus A340, BAE RJ - 70/85/100, GULFSTREAM G-IV, GULFSTREAM 550, CESSNA 172 and DIAMOND DA 
42 aircraft and their various components (engine, landing gear, wheel and brake systems, etc.). When 
requested, personnel assignment may be made in the shortest time for TM applications everywhere in 
the world within the scope of authorities at hand (D1 Rating). Special applications highlighted in in-situ 
services are shown below;
•	 UT	Phased	Array,	
•	 Thermographic	Testing,	
•	 Barkhausen	Noise	Testing,
•	 Eddy	Current	Testing	of	APS	3200	Components	with	Robotic	Systems
•	 Ultrasonic	and	Eddy	Current	Testing	on	Aircraft	Engines	

UT Phased Array Testing is a special application emphasized in the discovery of corrosion that could 
possibly occur in aircraft wings. While the removal of actuators and panels in the area caused hundreds 
of A/S before the development of this technique, the Phased Array technique moves the A/S times in 
these location tests down to a minimum.    

Thermography Testing is becoming more important every day in parallel to the development in com-
posite technology. It is a TM method used for the determination of the possible water and moisture that 
is possible to be entrapped inside the composite structures, especially in the aircraft steering organs 
(Rudder, Elevator). 

Barkhausen Noise Testing is a special technique used in the determination of the heat damage occur-
ring in the main material underneath the coated surfaces in aircraft landing gear, without stripping the 
coating on the area.

Aps 3200 Apu Components Eddy Current Applications, the automatic Eddy Current Testing of rotating 
parts is done with the robotic system developed within the scope of the project. 

Ultrasonic and Eddy Current Testing in Aircraft Engines, in case it is requested for CFM–56 TRF and 3–8 
Drum components it is possible to carry it out everywhere in the world. 

METOD
PT
MT
ET
UT
RT
TT

METHOD
PT
MT
ET
UT
RT
TT

METOD
PT
MT
ET
UT
RT
TT

METHOD
PT
MT
ET
UT
RT
TT

EN 4179 EN 4179

EN 4179 EN 4179

SNT-TC-1A SNT-TC-1A

SNT-TC-1A SNT-TC-1A

Seviye 2 
16
16
40
40
40
40

Level 2 
16
16
40
40
40
40

Seviye 2 
270
400
1200
1200
1200
600

Level 2 
270
400
1200
1200
1200
600

Seviye 1
16
16
40
40
40
20

Level 1
16
16
40
40
40
20

Seviye 1
130
130
400
400
400
200

Level 1
130
130
400
400
400
200

Toplam
32
32
80
80
80
60

Total
32
32
80
80
80
60

Toplam
400
530
1600
1600
1600
800

Total
400
530
1600
1600
1600
800

Seviye 1
4
12
40
40
40
32

Level 1
4
12
40
40
40
32

Seviye 1
130
130
400
400
400
400

Level 1
130
130
400
400
400
400

Seviye 2 
8
8

40
40
40
34

Level 2 
8
8

40
40
40
34

Seviye 2 
270
400
1200
1200
1200
1800

Level 2 
270
400
1200
1200
1200
1800

Toplam
12
20
80
80
80
66

Total
12
20
80
80
80
66

Toplam
400
530
1600
1600
1600
2200

Total
400
530
1600
1600
1600
2200
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Gezi / Travel

Türkiye’nin önde gelen hava fotoğrafçılarından Alp Alper, başta 
İstanbul olmak üzere Türkiye’nin güzelliklerini hava fotoğrafları ile 
belgeliyor. Alper’in başta “Dört Mevsim İstanbul” adlı çalışmasından 
olmak üzere, “1000 Feet’ten Türkiye” ve “Bir Düş Uçuşu Türkiye”  
adlı çalışmalarından oluşan bir seçkiye sayfalarımızda yer veriyoruz. 

Alp Alper kimdir?
1965 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite öğrenimini bu kentte tamam-

ladı. 1992’de Türk Hava Yolları’nda Flight Dispatcher olarak çalışma hayatına başladı. 
Bu dönemde, okul yıllarında başlamış bulunan fotoğraf sanatı tutkusunu da geliştirmeye 
koyuldu. “Doğal bir fotoğraf stüdyosu” olarak nitelendirdiği İstanbul’da, bu tutkusunu 
uluslararası temellere oturtarak sürdürüp geliştirdi.  

Türkiye’yi sarsan büyük 1999 depreminden sonra bir ekip kurdu ve kendisini ‘Alp Alper’ 
olarak dünyaya tanıtan, “1000 feet’ten Türkiye” adını verdiği büyük serüvene atıldı.

 Çalışmaları esnasında Atina, Warşova, Cape Town, San Paulo, Berlin, London, Pekin, 
Disburg, Tolousse, Aussıllon, Paris ve New York’ta  “Havadan Türkiye” Fotoğraf  sergileri 
açtı. 

Türkiye’de Gezi-Traveler, Gurme, Ulusoy Traveler gibi dergilerle çalışan fotoğraf sanat-
çısı Alp Alper, 1999 yılından itibaren  sadece Yunanistan’da Cosmos Travel ve  National 
Geographic, ardından da  Türkiye ve Polonya National Geographic  dergilerinde çalışma-
larını göstermeye başladı.

  Sanatçı halen Türkiye ile ilgili dört fotoğraf projesi ve iki belgesel projesini ekibiyle 
birlikte sürdürmektedir.

Sanatçının bugüne kadar “1000 feet’ten Türkiye”, “Bir Düş Uçuşu Türkiye” ve  “4 Mev-
sim İstanbul”  adlı üç fotoğraf  kitabı bulunuyor.

One of Turkey’s prominent photographers, Alp Alper documents 
the beauties of Turkey from air, with Istanbul top on the list. We 
welcome him on our pages with a collection from his works “Four 
Seasons Istanbul”, “Turkey from 1000 Feet” and “A Dream Flight 
Turkey”. 

Who is Alp Alper? 
Alp Alper was born in 1965 in Ankara and completed his primary, secondary and high school 

education as well as his higher education also in the same city. He started to work as a Flight 
Dispatcher at Turkish Airlines in 1992.  He has also given himself into maturing his passion for 
photography which he started during his university years.  He practiced and kept reclaiming his 
passion in Istanbul which he called a natural studio for photography and expanded his art on an 
international scale.

He formed a group after the devastating 1999 Earthquake in Turkey and jumpstarted his biggest 
adventure called “Turkey from 1000 feet”, that introduced him to the world as ‘Alp Alper’ .

During his work, he has opened many exhibitions of his photographs titled “Turkey from the Sky” 
in Athens, Warsaw, Cape Town, San Paulo, Berlin, London, Beijing, Duisburg, Toulouse, Aussillon, 
Paris and New York. 

Photographer Alp Alper has worked for magazines like  Gezi-Traveler, Gurme, Ulusoy Traveler of 
Turkey and after 1999, Alp Alper worked for  Cosmos Travel and  National Geographic of Greece 
followed by  National Geographic of Turkey and Poland.

The artist currently runs four photography and two documentary projects about Turkey with his 
team.

The artist has three published books called “Turkey From 1000 Feet” “Turkey by Flight of a 
Dream” and “Istanbul Four Seasons”.

Bir düş uçuşu
Flight of a 
dream
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KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ  ( N 41’ 02’ 53’’ E 28’ 44’ 06’’) 
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birinin hemen yanında olmasına rağmen yapayalnız 

yaşayan bir insan neler düşünür acaba? Hele şehrin içindeki bir gölde bulunan küçük bir 
adanın üstünde kuş yuvası bir evde yaşıyorsa neler düşünür, aklından neler geçer kim bilir?  
Antik çağdaki ismi “Rhegion” olan Küçükçekmece Gölü, İstanbul’a on mil uzaklıkta, eskiden 
“Dekaton”  olarak bilinen bölgede yer alıyor. Osmanlı döneminde gölün deniz ile bağlantısını 
sağlayan köprü nedeniyle “Küçük Köprü” olarak anılan bölgeye “Çekmece” adı ise balık tut-
mak için denize açılan geçitlerde kurulan ve yukarı çekilerek açılan kafesli setlerden geliyor. 
Yüzölçümü 16 kilometrekare, en geniş yeri de 6 kilometre olan gölün en derin yeri 20 metre.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ   (N 41’05’ 29’’  E 29’ 03’ 39’’)
Rumeli ile Kavacık arasında, İstanbul’un Asya ile Avrupa yakasını birbirine bağlayan ikinci 

asma köprünün resmi adı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. İstanbul Boğazı’nın iki kıyısını bir 
köprü ile birleştirmek, antik çağdan beri üstünde durulan bir düşünce oldu. Boğaz’ın üstüne 
bir köprü kurulması için 16’ıncı yüzyılda ünlü sanatçı ve mühendis Leonardo Da Vinci, döne-
min Osmanlı padişahı II.Bayezıd’a bir mektupla başvurarak Haliç üzerinde bir köprü yapmayı, 
eğer istenirse bu köprüyü Boğaz üzerinden Anadolu’ya  kadar uzatmayı önermişti. Boğaz’ın 
mavi sularının ve İstanbul’un silüetinin incisi olan asma köprünün yapımına 1985 yılında baş-
landı ve köprü iki buçuk yılda tamamlanarak 3 Temmuz 1988’de açıldı. 

KÜÇÜKÇEKMECE LAKE (N 41’ 02’ 53’’ E28’ 44’ 06’’)
What, passes through one’s mind if he lives alone even though he’s right on the border of 

one of the most crowded cities in the world?  Especially, if he’s living in a bird nest kind of small 
house on an island in the middle of a lake in that city, what crosses his mind, what does he 
think? Küçükçekmece Lake, called “Rhegion” in ancient times is 10 miles away from Istanbul, 
located in a region known as “Dekaton” once upon a time.  The region called “Küçük Köprü 
(Small Bridge) in the Ottoman times, because of a bridge connecting the lake to the sea later 
got the name “Çekmece” (drawer) in reference to the fishing cages set at passages to the sea. 
The lake is 16 square kilometers with a width of 6 kilometers at its widest points and a depth of 
20 meters at its deepest point. 

FATİH SULTAN MEHMET BRIDGE (N 41’05’ 29’’  E 29’ 03’ 39’’)
The official name of the second suspension bridge, connecting Asian and European 

sides of Istanbul on Kavacık and Rumelihisarı is Faith Sultan Mehmet Bridge. To connect 
two sides of Istanbul via a bridge was a quite over-exercised idea since ancient times. 
Leonardo Da Vinci, the famous artist and engineer of 16th century, wrote Ottoman Emperor 
Bayezid the 2nd a letter and proposed to construct a bridge on Golden Horn and to extend 
that bridge to Anatolia through Bosphorus if needed. The construction of the suspension 
bridge, the pearl of blue waters of Bosphorus and Istanbul silhouette, started on 1985. The 
construction of the bridge was completed in two and a half years and the bridge serves the 
traffic since 3rd of July 1988.  
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BOĞAZİÇİ  (N 41’ 02’ 47’’ E 29’ 02’ 07’’)
 “Geliyor Boğaziçi’nden doğru / Kimliksiz 

bir şilep sesi / Mavi sular üstünde / Bembe-
yaz köpüklerin gölgesi”.  İstanbul insanı şair 
yapar. Gözleriniz kapalı İstanbul’u dinlersiniz 
ve şiir yazarsınız. Hele Boğaziçi’ni gördüğü-
nüzde, mısralar kendiliğinden dökülmeye 
başlar. Otuz iki kilometre uzunluğundaki İs-
tanbul Boğazı, eski bir nehir vadisinin çökme-
si sonucunda oluştu.  Karadeniz ile Marmara 
Denizi’ni birbirine bağlayan Boğaziçi, Bizans 
döneminde Stenon diye bilinirdi. Tarih boyun-
ca efsaneler ile sarmaş dolaş olan Boğaziçi, 
her dönemde önemli bir bölge oldu.

MAÇKA’DA BİR LUNAPARK (KIŞ)
Kış gelir ve lunaparkların o uğultulu kalabalığı 

biter. Atlıkarıncalar dönmez olur. Tel cambazı, 
uzak bir semtteki evinde oturur ve yazın gel-
mesini bekler. Pespembe pamuk helvalar, kayık 
salıncaklar da yoktur artık. Lunapark, sadece kış 
nedeniyle kapanmış bir plajın anlayabileceği ka-
lın bir hüznün altında öylece kıvrılır kalır. Issız so-
kaklarında kediler dolaşır. Tanınmış şairimiz Attila 
İlhan , “Ne vakit Maçka’dan geçsem / Limanda 
hep gemiler olurdu / Ağaçlar kuş gibi gülerdi / 
Bir rüzgar aklımı alırdı” diye eski sevdaları hatır-
lar. Maçka’daki lunapark, gizemli bir suskunlukla 
içine kapanır.  Görkemli çadırı, kar altında üşür 
durur.  Lunaparkın kapısına “Hüzün Nedeniyle 
Kapalıyız” diye bir yazı asılır. Anlayan anlar.

BOSPHORUS (N 41’ 02’ 47’’ E 29’ 02’ 07’’)
“Comes through Bosphorus / The sound of 

an anonymous freighter / On the blue waters / 
The shadow of snow white bubbles”   Istanbul 
makes one a poet. Listening to Istanbul with 
your eyes closed and there, you scribble a 
poem. Especially, when you see Bosphorus, 
verses begin to pour out on their own. Istanbul 
Strait, 32 kilometers long, is the consequen-
tial formation of an old river bed crash. Bos-
phorus, linking Marmara and Black Sea, was 
known as Stenon in Byzantium times. Bospho-
rus, entwined with the legends throughout his-
tory, has always been an important region in 
all ages.  

AN AMUSEMENT PARK AT MAÇKA (WINTER)
Comes winter and the howling crowd of the 

amusement parks disappear. The merry-go-
round quits going round. The acrobat retires 
back to his far way home and awaits the sum-
mer to come. No more rosy pinky cotton candy, 
none of the gondola swings. The amusement 
park is swirled and curled under a thick blanket 
of despair that only a ‘shut down for the winter’ 
beach can relate to. Cats stroll idly on the de-
serted streets. Our famous poet Attila İlhan re-
flects back upon old romances with “Whenever 
I cross by Maçka/Ships would be at the pier/ 
Trees would smile birdlike /A wind would al-
lure me.” The amusement park in Maçka retires 
into itself. The magnificent tent keeps shivering 
under the snow. The sign on the entrance door 
reads “Closed due to grand despair”. For who-
ever gets its message.
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ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI
Gümüşi bir toza bürünmüş servi ağaçları. Havada ağır bir hüzün 

Az ileride mimoza, akasya ve çınarlar. Leylaklar, güller, hanımelle-
ri. Çitlembikler, mavi çamlar. Acı bir ironiyi yansıtan, elma, armut, 
erik, kayısı, kiraz, vişne ve dut ağaçları. Meyve de verirler ama 
kim yiyecek? Bazıları daha yeni olduğu için mermeri parlayan, 
bazıları ise inceden yosun tutmuş taşlarla çevrili bu mezarlarda 
sonsuza kadar yatanlar mı? Şişli’de Esentepe ile Levent arasın-
da bulunan İstanbul’un en büyük mezarlığı Zincirlikuyu, 1930’lara 
kadar şehrin dışında ıssız bir kırdı. 1935’te İstanbul’a büyük bir 
mezarlık yapılmasına karar verildi ve bu bölge yeni mezarlık ola-
rak seçildi. Üç yüz seksen bin metrekarelik dev bir alana uzanan 
mezarlık, meyve ağaçları dahil çok sayıda ağaçla kaplıdır. Devlet 
adamı, asker, sanatçı, edebiyatçı, sporcu birçok ünlünün mezarı-
nın bulunduğu Zincirlikuyu’ya ilk defnedilen kişi, ünlü edebiyatçı 
Abdülhak Hamit Tarhan oldu. 

HÜSREV PAŞA CAMİSİ VE KÜLLİYESİ   (N 38’ 30’ 
07’’ E 43’ 20’ 30’’)

Eski Van, sanki herkesin unutmuş olduğu ıssız bir 
arazi parçasında ansızın beliren bir cami. Öksüz bir 
görünümü var. Minaresinin gölgesi bile kendinden 
uzağa düşmüş. Etrafında bir iki yapı ve yapı kalın-
tısı. Onlar da yalnız ve öksüz. Burası 1567 yılında 
Van Valisi Köse Hüsrev Paşa’nın Mimar Sinan’a 
yaptırdığı sanılan külliye; yani cami, medrese, türbe, 
hamam, aşevi ve misafirhaneden oluşan bir yapılar 
topluluğuydu bir zamanlar. Ne yazık ki günümüzde 
cami ve türbenin dışındaki tüm binaları yok olmuş. 
Caminin yerden iki metre yüksekliğe kadar olan bö-
lümünü kaplayan güzelim İznik çinileri, Rus işgali sı-
rasında Ruslar tarafından sökülüp, Saint Petersburg  
Müzesi’ne götürülmüş.

ZINCIRLIKUYU CEMETERY
Cypress trees, clad in a silvery dust.  A heavy sadness in the 

air, not far away a mimosa, acacia and plane trees. Lilacs, roses, 
honeysuckles. Hackberries, blue pines. Apple, pear, plum, apricot, 
cherry, sour cherry and mulberry trees reflecting a bitter irony. 
They also give fruits but who will eat them? Not the ones lying in 
their marble graves, some still shiny since they are newer whereas 
some are covered with overgrown moss. Now the largest cem-
etery of İstanbul, located in Şişli between Esentepe and Levent, 
Zincirlikuyu was once a large deserted rural part of the city until 
the 1930s. When they decided to build a large cemetery in Istanbul 
in1935, this area was chosen. The cemetery covers a large area of 
380,000 square meters, with a wide variety of fruit and other trees. 
Famous author Abdulhak Hamit Tarhan was the first person bur-
ied in Zincirlikuyu, where you can find the graves of many famous 
people such as statesmen, soldiers, artists, authors and athletes.

HÜSREV PASA MOSQUE AND COMPLEX (N 38 ‘30’ 
07’’E 43 ‘20’ 30’’)

 Van of ancient times, suddenly a mosque appears 
on a deserted piece of land that everyone almost 
forgot. It looks like an orphan. Even the shadow 
of the minaret has fallen away from it. A couple of 
ruins here and there, orphaned and lonely as well. 
This was once a complex of various buildings i.e. 
mosques, madrasas, mausoleums, baths, soup 
kitchen and guesthouse supposedly  built by Mimar 
Sinan on commission of the governor of Van, Köse 
Hüsrev Pasha in 1567.  Unfortunately, none of them 
survived to modern days apart from the mosque 
and the tombs. The beautiful Iznik tiles covering the 
mosque walls up to two meters have been disman-
tled by the Russians during the Russian occupation 
and taken to the Museum of St. Petersburg.
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SÜMELA MANASTIRI   (N 40’ 50’ 58’’ E 39’ 42’ 13’’)
İşte dünyanın belki de en tanınmış manastırı. Trabzon’un Maçka ilçesi yakınlarındaki 

Melas Dağı’nda 1628 metre yükseklikte kurulmuş olan bu manastır,  379–395 döne-
minde hüküm sürmüş olan İmparator II’inci Theodosiuis döneminde kurulmuş. O dö-
nemde Barnabas ve Saphranios adlı iki keşişin Karadağ’daki bir kaya kovuğunu kilise 
olarak kullandıkları ve böylece Sümela Manastırı’nın ilk temellerini attıkları kabul edili-
yor. Gizlilik için önce bir kayaya oyulan mağaranın önüne bir duvar örülerek yapılan ki-
lisenin dışındaki fresklerin büyük kısmı 1710’da Gümüşhane Başpiskoposu Ignatios’un 
emriyle yaptırılmış. Boşluğa asılıymış hissi veren Sümela Manastırı doğaya hükmeden 
insanoğlunun zaferini simgelercesine mağrur ve asil. Daha sonraki dönemlerde çeşitli 
onarım ve ilavelerle genişletilmiş olan manastır, 18’inci yüzyılda büyük ölçüde yenilen-
miş ve bazı duvarlarına Hıristiyanlığa ait freskler yapılmış.

MAĞLOVA KEMERİ   (N 41’ 07’ 47” E  28’ 54’ 32”)
Lacivert bir su. Üzerinde mermer beyazı zarif ve uzun bir kemer. Bazıları tek, bazıları çift 

katlı şahnişinler. Sanki insanlar için değil de kelebekler için yapılmış gibi incecik merdivenler.  
1554–1562 yılları arasında İstanbul’a su sağlamak amacıyla yapılan Mağlova su kemeri, 36 
metre yüksekliğinde ve 258 metre uzunluğunda. Gerek mühendislik gerekse mimarlık açısın-
dan Mimar Sinan’ın yaptığı en ünlü yapıtlardan birisi olarak kabul edilen Mağlova su kemerinin 
eşsiz mimari yapısı, Kydaris ya da Alibeyköy Dere’sinin sularının taştığı dönemlerde bu fazla 
suyun geçmesine izin verecek bir sağlamlıkta. Derenin bir yakasından diğerine yürüyerek ge-
çilebilmesi için merdivenler ve kemer ayaklarının içinde geçitler var.

AYASOFYA KİLİSESİ  (N 41’ 00’   
28’’ E 28’ 58’ 45’’) 

İnsanoğlunun neler başarabile-
ceğinin en büyük kanıtı Ayasofya 
kilisesi. Henüz beşinci yüzyılda 
böyle mükemmel bir eserin yapıla-
bilmiş olması, insanları hep şaşırt-
mış. Hele kubbesinin bir insan ta-
rafından yapılmış olabileceğine hiç 
inanılmamış ve bunun ilahi bir kud-
ret tarafından meydana getirildiği 
düşünülmüş. Oysa Ayasofya, Mi-
letli İsidoros ve Aydınlı Antheimos 
yani Anadolu topraklarının çocuğu 
olan iki mimarın eseri. Burada ilk 
olarak yaptırılan kilise, Nike ayak-
lanması sırasında yakılınca, İmpa-
rator I. Jüstinyen’in emriyle yeni 
kilisenin yapımına başlanmış. Beş 
yılda tamamlanmış. İstanbul’un 
fethinden sonra Fatih tarafından 
yapıya ahşap bir minare eklenerek 
cami olarak kullanılmaya başlandı. 
II. Beyazıt döneminde tuğladan bir 
minare ve II. Selim’in ölümünden 
sonra da Mimar Sinan tarafından 
iki minare daha eklenerek bugün-
kü halini aldı.

THE CHURCH OF HAGIA SOPHIA 
(N 41 ‘00’ 28’’E 28 ‘58’ 45’’) 

The church of Hagia Sophia is 
the greatest proof of what human 
beings can achieve. The fact that 
such an excellent work could be 

created in the early fifth century has always surprised people. The perfection of the dome led 
people to believe that a divine power created it. However, Hagia Sophia is the work of two Ana-
tolian architects, Isidoros from Miletus and Antheimos from Aydın. When the first church built 
here was destroyed during the Nika revolt, Emperor Justinian the 1st ordered a new church to be 
built which was completed in five years. After the conquest of Istanbul, with the wooden minaret 
added to the structure by Sultan Mehmet, the Conqueror and it served as a mosque.  The mosque 
reached its current form later in the period of Beyazıt the 2nd, with one minaret of brick stones 
and two more added after Selim’s death, by architect Mimar Sinan.

SUMELA MONASTERY (N 40 ‘50’ 58’’E 39 ‘42’ 13’’) 
Here is perhaps the most well-known monastery in the world. Founded in the year 

386 AD during the reign of the Emperor Theodosius I (375 - 395), the monastery built 
on the Melas Mountain near Macka, Trabzon is 1628 meters high. It is believed that 
two monks named Barnabas and Saphranios used a cave in the Montenegro as a 
church thus starting the first foundations of Sumela monastery. The church is said 
to be carved into the mountain behind the walls built for secrecy and the frescoes 
outside were commissioned by pontiff Ignatius of Gümüşhane in 1710. The Sumela 
Monastery looks like suspended in a vacuum, as a proud and noble sign of human 
victory over nature. The monastery went through various repairs and additions in 
later periods, with a major renovation in the 18th century including the frescoes re-
flecting Christianity.

MAĞLOVA ARCH (N 41 ‘07’ 47 “E 28 ‘54’ 32”) 
A dark blue water. A marble white, elegant, long arch above it. Some single, some double-

tier oriels. Delicate staircases as if made not for people but for butterflies. The Mağlova aque-
duct, 36 meters high and 258 meters long, was built between the years 1554-1562 to supply 
water to Istanbul. With its unique architectural structure, the Mağlova aqueduct is among the 
most famous constructions of Mimar Sinan. The arch is strong enough to stand against wa-
ters of the Kydaris or Alibeykoy creek when it overflows. There are also gates at the bottom 
of the stairs to cross over the creek. 
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FLAMİNGOLAR   (N 38’ 32’ 02’’ E 26’ 55’ 22’’)
 “Allı Turnam, Bizim Ele Varırsan” ya da “Allı Turnam Yoldan Geçmiş Yorulmuş”… Bunlar 

yüzlerce yıldır Anadolu’da söylenen türkülerden iki örnek. Bu türkülerde geçen allı turna-
lar günümüzde flamingo olarak biliniyor. Onların gökyüzünde böyle pembeli beyazlı bir 
bulut gibi uçmaları, hep uçma özlemi içinde olan, hep bir kuş gibi uçarak sevdiklerine ka-
vuşma özlemi çeken insanları özendirmiş ve yanık türküler söylemelerine yol açmış. Tur-
nalar ya da flamingolar gökyüzünde bölük bölük uçarken, toprağa yapışıp kalmış insan da 
bu güzelliği seyretmiş durmuş. Mitolojiye göre, masallardaki Anka kuşu kendi ateşinden 
yeniden doğduğunda bir flamingo haline gelmiş. Flamingoların kanatlarındaki ‘tabiatın en 
güzel pembesi’ olarak gösterilen o turuncu-pembe renk de bu ateşlerin iziymiş. Aslında 
flamingolardaki bu güzel pembe renk, bu kuşların başlıca besini olan kabuklu su böcekle-
rinden kaynaklanıyor. Küçük kabuklu su böcekleri, tuzluluk oranı daha yüksek olan sular-
da daha çok bulunduğu için de flamingolar çok tuzlu su kaynaklarında yerleşip ürüyorlar

DALYAN   (N 36’ 48’ 50’’ E 28’ 37’ 11’’) 
Sazların, kamışların yarattığı deniz labirentinde beyaz tenteli tekneler yol bulmaya çalı-

şır. Burası eski adı Kaunos olan Dalyan’dır. Coğrafyacı Strabon, Kaunos’un verimli bir yer 
olduğunu, ancak bataklık ve kötü hava koşulları nedeniyle, burada yaşayanların sıtmadan 
dolayı kısa ömürlü olduklarından söz eder. Antik çağda adı Indus olan Dalaman Çayı’nın 
getirdiği alüvyonlarla önü tıkanan körfez, denizden ayrılınca içi tatlı suyla dolmuş ve şim-
diki durumunu almıştır. Kaunos kumsalları, soyu tehlike altında olan deniz kaplumbağası 
Caretta Caretta’lara yumurtlama alanı olarak ev sahipliği yapar.

AĞRI DAĞLARI   (N 39’ 42’ 18’’ E 44’ 17’ 58’’)
Doğu Anadolu’da iki kardeş yaşar. İkisi de güzel, ikisi de alımlı ve ikisi de görkemlidir. İki-

sinin de başları göğü deler. Gerçekten de başlarında hep bulutlar vardır ve bazen onların 
başı bu bulutların da üstüne çıkar. Seyyah Marko Polo’nun, “hiçbir zaman çıkılamayacak 
bir dağ” dediği 5 bin 165 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, Türkiye’nin en yüksek dağı. 
Kutsal kitaplarda da adı geçen Ağrı, en son 2 Haziran 1840 tarihindeki patlamanın ardın-
dan gizemli bir sessizliğe büründü.  Hemen karşısındaki kardeşi Küçük Ağrı ise 3 bin 896 
metre yüksekliğinde. Büyük Ağrı’nın doruğu olan krater kalıntısı geniş buzullar altında. 
Küçük Ağrı’nın krater çanağı ise buzul hareketleri ve aşınma nedeniyle yok olduğundan, 
bu dağ daha sivri bir görünüme sahip.

FLAMINGOS (N 38 ‘32’ 02’’E 26 ‘55’ 22’’)
 “Oh the red crane, If you arrive to our land” or “the red crane all exhausted of the road” ... 

These are two examples from hundreds of years old folk songs of Anatolia. What they called 
a Red Crane back then in those folk songs is a flamingo as we know it today. Flying like a 
cloud of pink and white in the sky, they always made people feel homesick and jealous of 
their freedom which caused to sing sad folk songs. While cranes or flamingos keep flying 
in flocks across the sky, man stayed stuck on the ground watching this beauty. Mythology 
tells us that the phoenix was reborn from fire as a flamingo, thus supposedly the best pink of 
nature on the wings of the flamingos are a tribute to fire. Actually this pretty pink color comes 
from the shellfish, the main food of these birds. Since shellfish are populated in salty water, 
flamingos do settle and breed highly salty water sources.

DALYAN (N 36 ‘48’ 50’’E 28 ‘37’ 11’’) 
In the labyrinths of sea created by reeds and cane, white canopied boats try to find the way 

out... This is Dalyan known as Caunos in the ancient times. The geographer Strabo defines 
Caunos as a fertile land, but due to bad weather conditions and the marsh, its people died 
early due to malaria. When the alluvium of Dalaman River known as Indus in ancient times 
blocked the flow to the sea, fresh water filled up the inlet and formed the current geography. 
The beaches of Caunos are egg-laying nest of the endangered Caretta Caretta sea turtles. 

THE ARARAT MOUNTAINS (N 39 ‘42’ 18’’E 44 ‘17’ 58’’) 
There are two brothers in Eastern Anatolia. Both are gorgeous, striking and magnificent... 

Their presence reaches the sky. Indeed, they are so high that the clouds surround them, yet 
they rise higher than those clouds. Traveler Marco Polo described 5165 meters high Mount 
Ararat, Turkey’s highest mountain as “a mountain never to be climbed”. Many of the divine 
scriptures also refer to Mount Ararat or the Greater Ararat, which became mysteriously silent 
after the explosion on June 2, 1840. His brother Lesser Ararat is 3896 maters right across. 
The crater at the peak of the Greater Ararat is covered with an icecap. The lesser Ararat 
has a more pointed pinnacle since the crater got worn and torn due to glacier movements.
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Yeni bir pazarlama teknolojisi: QR Kodlar 
A new marketing technology: QR Codes
Bir otobüs durağının reklam panosunda gördüğünüz deri çanta çok hoşunuza gitti. Peki bu çantanın satıldığı size en yakın mağazayı 

kolayca bulmak ister miydiniz ? Veya miniatürk sergisini gezerken beğendiğiniz bir minyatür-bina hakkında çok daha detaylı bir bilgi 
almaya ne dersiniz? Gazetede gördüğünüz tatil yerinin kısa film olarak cep telefonunuzdan izlemek nasıl olurdu ? Ya da yeni çıkan 
filmin afişini magazin dergisinde gördüğünüzde, hemen cep telefonunda fragmanını izlemek. Hatta havaalanında sadece cep telefo-
nunuzun ekranını gösterip kâğıt bilet basmadan uçağınıza biniş yapabilmek? Bütün bunlar yepyeni bir pazarlama teknolojisi olan QR 
kod kullanımı ile artık mümkün. Daha fazlası ise pazarlamacıların hayal gücüne kalmış...

You really liked the leather bag you have seen on the billboard at a bus station. Would you like to spot  easily the nearest shop selling 
that bag? Or what about getting much more detailed information about a miniature building you liked while visiting Miniaturk Museum? 
How would you like to watch the holiday resort that you have seen on a newspaper ,on your mobile device as a short movie; or to 
watch the clip of a newly released movie on your mobile as soon as you see the the poster on a magazine? Moreover, checking in at 
the airport without printing any ticket but just by showing the screen of your mobile device? All these are possible now due to a brand 
new marketing technology, the QR code application. The rest is up to the imagination of marketing people...

Pazarlama kavra-
mını yeni nesil pa-
zarlama teknolojileri 
ile entegre kullanan 
kurgular yaratmak, 
bugün büyük ku-
rumlar için olmazsa 
olmazlar ındandır. 

İnternete hakim olmak ve pazarlama dünyası 
içindeki tüm modüllerle bağ kuran akışlar ya-
ratmak kurumun değerini yükseltir. Dünyayı 
24 saat açık küresel bir pazar yerine dönüştü-
ren Internetin sahip olduğu kısıtlar, artık hızla 
gelişen mobil iletişim araçlarıyla birlikte orta-
dan kalkmaktadır. Mobil teknolojilerin sürekli 
gelişmesi ve mobil cihazların kullanımındaki 
büyük artış, firmaların Internet, Mobil ve Dijital 
Pazarlama stratejilerinde önemli değişiklikler 
yapmalarına sebep olmuştur.

Barkod tekno-
lojisini çoğumuz 
basit anlamda 
ürünler üzerinde 
yer alan değişik 
kalınlıkta çubuk-
lardan ibaret bir 
etiket olarak biliriz. Kullanıldığı tek yer de 
çoğu zaman satınalınan ürünün yazar kasada 
fiyatının belirlenmesi sırasında okutulmasıdır. 
Gerçekte barkod, bir ürünün referans numa-
rasının çubuklar ile kodlanmasını sağlayan 
bir teknolojidir. Marketteki ürünleri, arşivdeki 
dosyaları, depodaki malları, öğrenci kimlikleri 
vb farklı amaçlar için barkod üretilip kullanıl-
ması mümkündür.  

Türkiye’de birkaç sene öncesine kadar hayatı-
mıza giren karekod  (QR kod - Quick Response) 
olarak isimlendirilen yeni bir teknolojiyle tanış-
tık. Türkiye’de 2009 yılı ortasında devreye alı-
nan İlaç Takip Sistemi için, ilaç kutuları üzerinde 
yer alan ve barkod’lardan farklı olarak QR kod-
lar kullanılmaya başlandı. QR kodla bu şekilde 
tanışmamız sonrası, kapsamı ve algı bakımın-
dan bu teknoloji çoğumuz için ilaç kutusu ile öz-
deşleşmiş basit bir detaydan öteye gidemedi.

QR Kodları, ücretsiz yazılımlarla kolaylıkla 
oluşturulabildiği ve okunabildiği cep telefon-
larında yaygın olarak kullanımı ve sosyal med-
ya ile oluşturduğu yeni bağlantısı ile, Internet, 
Mobil ve Dijital Pazarlamada büyük bir hızla 
yayılıyor. Günümüzde artık QR kod teknolojisi 
popüler pazarlama araçlarından biri oldu, hatta 
bazı şirketlerin Stratejik  Pazarlama Planının bir 
parçası haline geldi. 

THY Eğitim Başkanlığı Pazarlama&Satış Mü-
dürlüğünde, pazarlama kavramını yeni nesil 
pazarlama teknolojileri ile entegre kullanan 
kurgular yaratan kurum haline getirmek için 
çalışmalar başlatıldı. Internetin sahip olduğu 
kısıtların mobil iletişim araçlarıyla (“her zaman 
ve her yerden” erişilebilirlik imkanı ile) birlikte 
hızla ortadan kalkmasıyla 24 saat açık küresel 
bir pazara dönüşen dünyada, artık 4P’li (Pro-
duct, Price, Place, Promotion) klasik pazarlama 
stratejileri yetersiz kalmıştır. Müşterilerimize 
sunacağımız faydaların ihtiyaçlarla birebir ör-
tüşmesi ve hizmete sahip olmada tüm kanal-
lardan çok farklı teknolojilerle hızlı ve kolay 
erişilebilir olması şart olmuştur. Kurmumuzun 

Creating structures that use marketing 
concept integrated with new generation 
marketing technologies is almost an obliga-
tion for today’s large corporations. To com-
mand internet and to establish flows that 
correlate all modules in the marketing uni-
verse increases the value of the company. 
All limitations of internet, that transformed 
the world into a global market place open 
24 hours a day, gets eliminated now thanks 
to the rapidly developing mobile communi-
cation devices. Ongoing evolution of mobile 
technologies and the big increase in mobile 
devices utilization rate resulted in dramatic 
changes in companies’ Internet, Mobile and 
Digital Marketing strategies.

For most of us, barcode technology is some 
sort of a label with some lines of  various 
widths.  And most of the time, they only get 
scanned at the cash register to get the price 
of the purchased product. As a matter of 
fact, barcoding is a technology that enables 
to code the reference number of a product 
through the bars. It is possible to produce and 
use barcodes  for different purposes like the 
products in a supermarket, the files in the ar-
chive, the inventory in the warehouse, the stu-
dent ID cards etc.

We came across a new technology called 
QR code (Quick Response Code) which en-
tered our lives in Turkey a couple of years 
ago. In the framework of Pharmaceuticals 
Tracking System effective as of mid 2009, oth-
er than barcodes, we started using QR Codes 
printed on medicine packages. After that brief 
encounter, for most of us, QR codes  didn’t go 

beyond being a trivial simple detail, identified 
with medicine packages. 

QR Codes is rapidly becoming prevalent in 
Internet, Mobile and Digital Marketing, due to 
its common use on mobile phones where it’s 
easily installed and applied with cost-free soft-
ware and its novel engagement with social 
media. Today, QR code technology is one of 
the popular marketing tools; moreover, it be-
came a part of strategic marketing planning in 
some companies.  

Turkish Airlines Training Department initi-
ated new programs in Marketing and Sales 
Office to become a company that integrates 
the concept of marketing with new genera-
tion marketing technologies. In a world that 
evolved into a 7/24 global market place with 
no after hours, the classical marketing strat-
egies based on 4 P’s (Product, Price, Place, 
Promotion) are now incompetent since mo-
bile communication devices removed previ-
ous internet limitations through access “from 
everywhere and every time”. Now, the primary 
conditions are meeting the needs one by 
one, with the benefits we are offering to our 
customers and fast and easy access through 
various technologies on all channels on hold-
ing the service. Our major strategy to increase 
the value of our company is to command in-
ternet and to establish flows that correlate all 
modules in the marketing universe. Every sin-
gle marketing technology that creates added 
value is important for Training Services Mar-
keting & Sales Activities and for our growth 
strategy of Turkish Airlines, the shining star of 

Dr.Hakan Erdun / TAA Pazarlama ve Satış Müdürü / TAA Marketing 
and Sales Manager
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değerini arttırmak için stratejilerimizin başında, 
Internete hakim olmak ve pazarlama dünyası 
içindeki tüm modüllerle bağ kuran akışlar ya-
ratmak gelmektedir. Katma değer yaratan her 
yeni nesil pazarlama teknolojileri Eğitim Hiz-
metleri Pazarlama&Satış faaliyetleri için önem-
lidir ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olan THY’nin 
büyüme stratejisine paralel olarak bu innovatif 
teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılması he-
deflerimiz içindedir.

Pazarlama dünyasında 
QR Kod kullanım oranları

QR Kodların oluşturulması ve okunmasında 
ücretsiz yazılımların sunulduğu cep telefonla-
rının yaygın olarak kullanımı ve sosyal medya 
ile oluşturduğu bağlantısı, Internet, Mobil ve 
Dijital pazarlamada büyük bir hızla yayılıyor. 
JumpScan.com tarafından yapılan bir araştır-
maya göre, Facebook ve Twitter kullanıcılarının 
%57’si en az bir kere bir QR kod taramışken, 
%40’ı da son bir sene içerisinde 5 adetten daha 
fazla QR kod taramış. Geçtiğimiz yıldan bu yana 
dünya genelinde QR Kod kullanım oranı %1200 
artmış durumda. Önümüzdeki dönemde daha 
fazla firmanın hatta bireysel kullanıcıların da 
kendi QR Kodlarını oluşturarak bu eğlenceli sis-
teme dahil olması bekleniyor.

Ford, Pepsi, Starbucks, Ralph Lauren ve Mc 
Donald’s gibi dünya ekonomisine ve pazar-
lamaya yön veren firmalar, QR kodları reklam 
çalışmalarında kullanmaya başladılar bile.

Barkod çözüm firması olan 3GVision’un 
son raporuna göre, 2011’in ilk çeyreğinde 
İngiltere ve Hollanda’da, büyük markaların 
QR kodlarının kullanımında artış oldu. 2011’in 
ilk üç ayı boyunca, Heineken, Sky ve Pizza 
Ekspress gibi markalar ürünlerinin tamamını 
QR kod sistemine uygun hale getirdi. Ra-
porda Amerika ve İngiltere QR kod sistemi-
ni kullanan ülkelerin başında bulunduğu ve 
kullanım sayısının daha da arttığı belirtiliyor. 
Japonya’nın değerlendirmeye alınmadığı ra-
pora göre Almanya ve Hollanda ise sıralama-
da ilk 5 arasına girmeyi başardı. Dünya ge-
nelinde QR kod kullanımı son çeyrekte %61.9 
artış gözlenirken en büyük artış %181.1 ile 
Amerika’da oldu. Dünyada gelinen bu nokta, 
QR kodların Pazarlamada ne derece önemli 
bir rol oynadığını ve sadece ilaç kutuları üze-
rinde bulunan basit bir kod olmadığını açıkça 
göstermektedir.

2011’in ilk çeyreğinde en fazla Mobil QR kod 
kullanıcıları / The Top QR Code User Q1 of 2011

2010 daki durum 2011’in ilk Çeyreği
 (1) 1. ABD
 (2) 2. Italy
 (3) 3. Germany
 (7) 4. England
 (8) 5. Holland
 (6) 6. Canada
 (5) 7. France
 (4) 8. Hong Kong
 (17) 9. Spain
 (15) 10. Switzerland

2011’in ilk çeyreğinde kullanım oranı en fazla 
olan 5 ülke (2010’un son çeyreğine göre / The 
top 5 QR Code users in Q1 of 2011 (based on 
Q4 of 2010)

1. ABD %181.1 
2. England %166.5
3. Holland %146.3
4. Spain %94.4
5. Canada %94.0

Global olarak Mobil QR Kod Kullanım Oranları 
[2009 (Son Çeyrek) - Q1/2011 (İlk Çeyrek)]  
Global olarak Mobil QR Kod Kullanım Oranları 
[2009 (Son Çeyrek) - Q1/2011 (İlk Çeyrek)]
(2009’un son çeyreği baz alınmıştır)
Global Mobile QR Code Usage Ratios (Q4 of 
2009)-Q1 of 2011 (based onQ4 of 2009)

QR kod nedir?
QR kod, yeni nesil iki boyutlu bir barkod 

türüdür. QR kod teknolojisi, 1994 yılında 
Japonya’da Toyota bayisi Denso-Wave firması 
tarafından otomotiv yedek parçalarının takibi 
için geliştirildi. Daha sonra akıllı telefonların da 
artmasıyla kullanım alanı giderek genişledi. Ar-
tık Nokia, Android, BlackBerry ve iPhone gibi 
akıllı telefon sistemleri için üretilmiş birçok QR 
kod okuyucusu mevcuttur.

QR kod, klasik bir barkoddan çok daha kap-
samlı ve çeşitli tipte bilgiler taşıyabilir. Telefon 
numaraları, adres bilgisi, web linkleri, e-mail 
adresleri, kartvizit bilgileri, kişi veya firmayı ta-
nıtıcı bilgi notları, detaylı ürün bilgileri, katalog 
sayfaları, kampanyalar, mottolar, reklamlar, vb 
herşeyi QR kod içine yerleştirmek mümkündür. 

QR kod veri kapasitesi:
Sadece Sayısal veriler En fazla 7,089 adet 
 dijit
Sayı-harf karışık veriler En fazla 4,296 adet 
 karakter
Binary (8 bitlik) veriler En fazla 2,953 adet 
 karakter (bayt)

Bir QR kodun yapısı:

QR kod, ISO 18004 ile uluslararası bir stan-
dart haline gedi. Bu nedenle dünyanın her ye-

Turkey. Using these innovative technologies 
effectively  is one of our targets.

QR Code Usage Rates in 
Marketing World 

QR Codes rapidly gets becoming prevalent 
in Internet, Mobile and Digital Marketing, due 
to its common use on mobile phones where 
it’s easily installed and applied with cost-free 
software and its new connection with social 
media. According to a research of JumpScan.
com, while 57% of Facebook and Twitter users 
have scanned QR codes at least once, where-
as 40% of them have scanned QR codes for 
more than 5 times in last year.  Throughout 
last year, the QR code usage rate increased 
1200% globally. More companies and even in-
dividual users are expected to join this funny 
system by getting their own QR codes in the 
coming days. 

Companies that shape the global economy 
and marketing, such as Ford, Peps, Starbucks, 
Ralph Lauren and McDonald’s have already 
started QR codes in their advertising programs 

According to the last report of 3GVision, a 
barcode solutions company, there is a major 
increase in QR code usage of strong brands 
in the first quarter of 2011. During the first 
semester of 2011, brands like Heineken, Sky 
and Pizza Express adapted all their products 
to be compatible with QR code system. The 
same report also mentions that USA and 
England are the top countries using QR code 
and the of user numbers keep increasing. Ac-
cording to the report which excluded Japan 
from evaluation, Germany and the Nether-
lands are in the top 5 of the list. The global us-
age of QR code increased by 61.9% in the last 
quarters and the most significant increase is 
in USA with an increase of 181.1%. This picture 
around the world is clearly featuring that QR 
code is not a simple code printed on medi-
cine packages  and that it plays a significant 
role in marketing. 

What is QR code?
Qr code is a new generation barcode with 

2 dimensions. QR code technology is de-
veloped in 1994, by Denso –Wave, a Toyota 
dealer in Japan, as a tracking system for auto-
motive spare parts. Later on, with the increase 
of smart phones, the use of this technology 
has gradually expanded. Today, there are 
various QR code readers developed for differ-
ent smart phone systems like Nokia, Android, 
BlackBerry and iPhone.

Ccompared with a classical barcode, QR 
code is able to carry more comprehensive 
and diversified sorts of information. It is pos-
sible to upload a QR code any data like phone 
numbers, addresses, web links, e-mail ad-
dresses, business card data, advertising in-
formation about individuals or companies, de-
tailed product information, catalogue pages, 
campaigns, mottos, advertising etc 

Source: www.jumpscan.com

The structure of a QR code
QR code became an international standard 

via ISO 18004. Therefore, it is easily used all 
around the world. Thanks to QR codes decod-
ed on web pages, PC software, smart phones 
and tablets, accessing and distributing the 
information to share becomes much faster. 
Especially in Japan, advertising campaigns 
developed with QR code are used frequently. 
It is very easy to measure the effectiveness of 
an ad through such a code; so marketing peo-
ple can manage their campaigns more effi-
ciently. Moreover, with QR codes, it is possible 
to share more information, when the allocated 
space is limited. 

How to develop a QR code?
License of QR code usage is free of 

charge. It is possible to transform any kind 
of information to QR code data via a code 
developer downloaded from internet or 
web sites giving code developing services
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rinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Web sayfaları, 
PC yazılımları, akıllı cep telefonları ve tabletler 
yardımıyla okunabilen QR kodları sayesinde, 
paylaşılmak istenen bilgiye çok daha hızlı bir 
şekilde ulaşılabilir ve dağıtımı yapılabilir. Özel-
likle Japonya’da QR kod ile hazırlanmış ilanlar 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tür kod ile yapılan 
ilanların ne kadar etkili olduklarını tespit etmek 
çok kolaydır. Böylelikle pazarlamacılar kam-
panyalarını daha doğru bir şekilde yönetebilir-
ler. Üstelik kısıtlı ilan yeri kullanmak gerektiren 
durumlarda QR kodları sayesinde çok daha 
geniş bir bilginin paylaşılması mümkündür.

Bir QR kodu nasıl oluşturulur ? 
QR kodların kullanım lisansı ücretsizdir. In-

ternetten indirilen bir kod üreticisi veya kod 
üretme hizmeti veren web siteleri (örneğin, 
http://qrcode.kaywa.com/, http://zxing.app-
spot.com/generator/, http://goqr.me/) kullana-
rak her türlü bilgiyi QR kodu haline getirmek 
mümkündür. Yapmanız gereken tek şey, bar-
kodda yer almasını istediğiniz bilgileri girmek 
ve bu bilgilerin SMS, URL, yazı veya telefon 
kartiviziti gibi formatlardan hangisine dönüşe-
ceğini belirlemektir.

Bir QR kod nasıl okunabilir ?
Internetten indirilen bir kod okuyucusu veya 

kod okuma hizmeti veren web siteleri kullana-
rak her türlü QR kodu okumak mümkündür. 
Çoğunlukla QR kodunu okumak için tercih 
edilen yöntem, bir QR kod okuyucu yüklü olan 
bir akıllı cep telefonu kullanmaktır. Bu progra-
mı yükledikten sonra tüm QR kodlarını kolay-
lıkla tarayabilir ve kodlanmış bilgiyi okuyabilir-
siniz. Yapmanız gereken tek şey, uygulamayı 
açtıktan sonra cep telefonunuzun kamerasını 
QR koduna doğru yöneltmektir. Okuma oto-
matik gerçekleştirilir.Telefonunuzdaki uygu-
lama QR koduna yerleştirilmiş bilgiyi anında 
algılayıp interaktif uygulamayı başlatacaktır.

iPhone için ücretsiz QR kod okuyucu 
programları:

BeeTagg (http://itunes.apple.com/us/app/
beetagg-qr-reader/id313157282?mt=8)

I-NIGMA QR DATAMATRIX (http://itunes.app-
le.com/us/app/i-nigma-qr-datamatrix-barcode/
id331895424?mt=8)

NEO READER (http://itunes.apple.com/us/
app/neoreader/id284973754?mt=8)

SCANLIFE (http://itunes.apple.com/us/app/
scanlife/id285324287?mt=8)

BARCODE (http://itunes.apple.com/us/app/
barcode/id285683111?mt=8)

REDLASER (http://itunes.apple.com/us/app/
redlaser/id312720263?mt=8)

Özel Tasarımlı QR Kodlar
QR Kodlar, hata düzeltme özelliğine sahiptir. 

QR kod teknolojisinin en güzel taraflarından 
biri, QR kod zarar görse bile okumanın gerçek-
leştirilebilmesidir. QR Kodunda kayıp,%30’a va-
ran oranlarda tolere edilebilmektedir.

QR kodun bu özelliği, onları tasarımcıların 
da gözdesi haline getirmiştir. Nasıl mı ? Kodlar 
içinde belli oranlarda yıpranma ve eksik kısım-
ların okunabilir olması, kodların üzerine bilinçli 
olarak görsel nesnelerin eknebilmesine olanak 
sağlamıştır. Bu da QR kodların pazarlama ve 
reklam dünyasında kullanımının her geçen gün 
artmasına sebep olmaktadır.

Hata Toleransı ile Tasarlanan 
Örnek QRKodlar :

DünyadaQR Kodların Innovatif 
Kullanımı

QR kodları sadece Internet, Dijital ve Mo-
bil pazarlamada kullanılan bir teknoloji değil, 
aynı zamanda reklam amaçlı bir unsur olarak 
da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kulla-
nım şeklinde QR kodlar, çevrimiçi (online) ile 
çevrimdışının (offline) zekice bütünleşmesidir. 
Aşağıdaki QR kod kullanım şekillerinden ba-
zıları çılgın fikir olarak görünse de, gerçekte 
stratejik pazarlamanın bir parçası olarak kabul 
edilmektedir.

En Büyük QR Kod
Bugüne kadar basılmış en büyük QR Kod, 

Audi’nin otomotiv üretiminin 100.yıl kutlaması 
için yaptırdığı 159 m2 büyüklüğündedir.

(like http://qrcode.kaywa.com/, http://zx-
ing.appspot.com/generator/, http://goqr.
me/) The only thing you need to do is to en-
ter the data you want to put on the code 
and to define which format you want trans-
form these data such as SMS, URL, inscrip-
tion, phone numbers or other contact infor-
mation and such. 

How to decode a QR code? 
It is possible to decode any QR code by 

using a decoder downloaded from internet 
or web sites providing services. Most pre-
ferred method to decode a QR code is to 
use a smart phone with a QR code decoder. 
Having downloaded this program, you can 
easily scan all QR codes or read all QR cod-
ed data. All you need to do is to start the 
application and direct your mobile phone 
camera on the QR code. Decoding will start 
automatically. The program on your phone 
will capture the data encrypted on QR code 
and will start that interactive application im-
mediately. 

Free of charge QR code decoding programs 
for iPhone:

BeeTagg (http://itunes.apple.com/us/app/
beetagg-qr-reader/id313157282?mt=8)

I-NIGMA QR DATAMATRIX (http://itunes.
apple.com/us/app/i-nigma-qr-datamatrix-bar-
code/id331895424?mt=8)

NEO READER (http://itunes.apple.com/us/
app/neoreader/id284973754?mt=8)

SCANLIFE (http://itunes.apple.com/us/app/
scanlife/id285324287?mt=8)

BARCODE (http://itunes.apple.com/us/app/
barcode/id285683111?mt=8)

REDLASER (http://itunes.apple.com/us/app/
redlaser/id312720263?mt=8)

Special Design QR Codes
QR codes have the correction feature. One 

of the most important features of QR codes is 
that you can decode a QR code even if it is 
damaged. QR codes can tolerate a data loss 
of about 30%.

This characteristic made QR code the fa-
vorite of designers.

 How? The possibility of decoding data dam-
aged or missing to some extent, enables the 
users to upload visual materials on the code. 
This fact increases the usage of QR codes in 
marketing and advertising areas. 

QR code samples designed with 
an error tolerance: 

Innovative Applications of QR 
Codes around the world

QR codes is not a technology used only on 
Internet, Digital and Mobile marketing fields, 
but they are also used efficiently for advertis-
ing purposes. In this context, QR codes are a 
smart integration of online and offline. Some 
of the following examples and applications 
may seem like crazy ideas, however, they are 
considered as a part of strategic marketing. 

The Largest QR Code 

The largest ever QR Code printed to date, 
is the one that Audi had for the 100th anni-
versary of its automotive manufacturing, 159 
square meters.

QR Code made of sand 

In 2009 a team 
from SINAP, a 
communication 
company from To-
kyo, came up with 
an impressive art 
work made out of 
sand. This project 
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Kumlarla yapılmış QR kod 

2009 yılında Tokyo’da İletişim Şirketi 
SINAP’tan bir takım kumlardan etkileyici bir ça-
lışma yaptılar. Bu çalışma Japonya’da oldukça 
etkili bir haber oldu.

QR Kod Oteli

Dubai’de bir otel tamamen QR 
kod şeklinde inşa ediliyor. Aşağı-
daki etkileyici resim, otelin bittik-
ten sonraki halini göstermektedir. 
Buradaki amaç çok açık olmamak-
la birlikte, otel şimdiden tanınır ol-
muştur.

Ralph Lauren’in 
Etkileşimli Vitrin 
Penceresi ve 
QR Kodla Mobil Alışveriş 

Şirketin, QR kodun hem marka-
ya hem de müşterilere nasıl fayda sağladığını 
göstermesi bakımından bu çalışma oldukça 
önemlidir. Ralph Lauren, alışveriş merkezi kapalı 
olduğunda alışveriş yapmaya olanak sağlayan 
etkileşimli bir vitrin pencere kullandı. Müşteri 
almak istediği ürünle ilgili pencereye gelen QR 

kodu cep telefonu 
ile okutarak satı-
nalmayı gerçekleş-
tirebilmekte. Bura-
da iki mükemmel 
trend kullanılmıştır: 
QR kodlar ve mobil 
alışveriş.

Tasarımcı QR Kodlar
Yapılan pazarlamanın daha etkili olabilmesi 

için, diğerlerinin yaptıklarından daha farklı ve 
innovatif şeyler yapmaya çalışırsınız.  SET ajan-
sı da, daha önce yapılmamış bir tasarımda QR 
kodlarını kullandı. Bu bir marka reklamının ye-
nilikçi bir tasarımla güzel ve etkili halini göster-
mesi bakımından önemli bir çalışmadır.

AXA’nın Oluşturduğu Büyük 
QR kod

Geçen haftalarda, AXA müşterilerine verdiği 
kredileri arttırmak için, boya kutularından ya-
pılma büyük bir QR kodun olduğu bir billboard 
kullandı. Burada günümüzde iki trendin birleşi-
mi yer almıştır: QR Kod ve 3 Boyutlu billboard.

NewYork Şehrinde QR Kod 
Kullanımı

NewYork Belediye Başkanı Michael Blo-
omberg, şehirde tarihi bina ve heykeller gibi 
ziyaretçilerin sıkça gittikleri yerlerde ekstra 
bilgi verebilmek için QR kodların kullanıldığı-

nı duyurdu. Şehirde ayrıca Sağlık Denetleme 
Birimi tarafından verilen izin raporunu içeren 
QR kodunun da lokantaların pencerelerine 
konması planlanmaktadır. QR kodların bu 
kullanım şekli, işin daha şeffaf yapılmasını 
sağlama ve insanlara gerçek anlamda yetki 
vermenin önemli bir adımıdır.

Google Map’te QR uygulaması.
Haritalar üzerinde detaylı bilgi verme amaçlı 

veya ilgili web sitesine referans için de QR kod-
lar kullanılmaktadır.

Hatta bazı haritalarda bilgiler tümüyle QR 
kodlarla verilmektedir.

THY Havacılık 
Akademisi’nde 
Pazarlama, Reklam ve 
Tanıtım Amaçlı QR Kod 
Çalışmaları:

• THY Havacılık Akade-misi’nde 
yürütülen Mobil Pazarlama amaçlı 
“Eğitim QR Katalog” çalışması ta-
mamlandı. Müşterilerimize suna-
cağımız faydaların ihtiyaçlarla bi-
rebir örtüşmesi ve hizmete sahip 
olmada tüm kanallardan hızlı ve 
kolay erişilebilir olması gerekliliği

has been a sensational piece of news around 
Japan. 

QR Code Hotel 

A new hotel in Dubai is constructed in the 
form of a QR Code. The impressive photo be-
low shows the final look of the hotel. Although 
what the main purpose was, seems unclear, 
the hotel already became famous.

Interactive Store Windows of Ralph Lauren 
and Mobile Online Shopping with QR Code 

This project is important since it demon-
strated how QR code serves both the brand 
and the customers at the same time. Ralph 
Lauren used an interactive window that ena-
bles shopping after hours. Customers are 
able to purchase the goods via scanning the 
QR code of the product they wish, when they 
arrive the store window. Here two perfect 
trends are used together: QR codes and mo-
bile shopping. 

Designer QR Codes

To increase the efficiency of a marketing 
event, you try to differ from others with innova-
tive activities. SET agency used QR codes in 

a design that hasn’t been done before. This 
is an important project for it shows the strik-
ing and effective aspects of brand advertising 
through a modernist design. 

AXA’s Big QR code
In the recent weeks, AXA, in order to in-

crease its credit extension, used a billboard 
where they laid a giant QR code made of 
paint boxes. Here you can see the combina-
tion of two current trends: QR Code and 3 D 
Billboard. 

QR Code Applications in New York
New York City Mayor Michael Bloomberg, 

announced that they were using QR Codes, to 
provide extra information at the most popular 
sights of attraction in the city such as historical 
buildings, monuments etc. They also plan to 
upload the permits issued by Health Inspec-
tion Unit on QR codes and stick  them on the 
restaurant windows around the city. This ap-
plication of QR Codes is an important step 
towards the transparency of procedures and 
delegation of authority to the people. 

QR Application on Google Maps

One can also use QR codes to give more 
detailed information on the maps or website 
references. 

Moreover, on some maps, all information is 
supplied via QR codes. 

QR Code Projects Targeting 
Marketing, Advertising and 
Publicity Activities at Turkish 
Airlines Aviation Academy:

•	 The	 project	 “Training	
QR Catalogue”, prepared for 
Mobile Marketing, at Turkish 
Airlines Aviation Academy is 
now accomplished. To match 
the benefits with the needs 
one by one and provide fast 
and easy access through all 
channels, we have converted 

our previously 100-page training catalogues, 
published either as hard copy or circulated 
digitally on the internet into1 page documents 
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ile, basılı materyal ve dijital olarak Internet or-
tamında yayınladığımız yaklaşık 100’er sayfalık 
eğitim kataloglarımız artık QR kod teknolojisi ile 
sadece 1 sayfa olarak tüm platformlarda müş-
terilerimize çok daha hızlı ulaştırılabilmektedir.

Mobil Kataloglarımıza aşağıdaki linklerden 
erişilebilir:

• Mobil Teknik Eğitim Kataloğu : https://akade-
mi.thy.com/v2/catalog/CatalogQR1.pdf  

• Mobil Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Kata-
loğu :  https://akademi.thy.com/v2/catalog/Ca-
talogQR2.pdf 

• Akademi.thy.com web portalımızın mobil 
mecrada akıllı cep telefonları ve tabletlerde 
kolaylıkla kullanımı için de her sayfaya aç-kapa 
QR kod penceresi ilave edilmiştir. Bu kodlar 
yardımıyla ilgili sayfadaki bilgileri mobil cihaz-
larla takip etmek ve kullanmak mümkün hale 
getirilmiştir.

• Başkanlık, Müdürlük veya kişisel iletişim bil-
gilerimizi içeren elektronik kartvizitlerimizde de 
QR kodlar kullanılmıştır. Müşteriye verdiğimiz 
bu kartvizitlerimizin üzerinde yer alan QR kod-
lar, müşteri için oldukça merak uyandırmakta 
ve QR kodu okuttuklarında da akademi por-
talımıza doğrudan erişim yapılarak daha geniş 
bilgiye ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. 

• Müşteri ID kartları üzerine basılacak QR kod 
ile kursiyerlerimiz kiosklarda anında sınav notu 
sorgulama ve kurs bilgilerini öğrenebilmeleri 
çalışmasında kullanılması planlanmıştır.

• Akademi binamızın google maps aracılığı ile 
harita üzerinde yerinin cep telefonunda anında 
görülebilmesi için bir QR kod hazırlanmıştır. (iP-
hone’unuzla aşağıdaki kodu 
okutarak akdemimizin yerini 
harita üzerinde görebilirsiniz)

• QR kod uygulaması, 
müşterilerimize gönderilen 

zarf’ların iç kısmında basılan ve akademimizin 
de yerinin gösterildiği harita iletişim penceresi 
içinde kullanılmıştır. Zarfı açan müşterimiz, hem 
eğitim merkezimizin yerini görmekte hem de 
QR kodu okutarak cep telefonu ile bize hemen 
erişebilmektedir.

• Fuarlarda dağıtılan çıkartmalarda QR kodlu 
içerik kullanılmıştır. Müşterilerimizden merak 
edip cep telefonu veya tableti aracılığı ile kodu 
okutanlar, doğrudan akademimizin ana sayfası-
na ulaşabiliyorlar.

• Müşterilerimize MMS mesajı ile cep tele-
fonlarına gönderilecek olan kampanya ve açık 
kurslarımızın duyurusunda da QR kodların kul-
lanımı planlanmıştır.

• Akademimiz tarafından yapılan önemli et-
kinlikler için hazırlanan ve etkinliğin gerçek-
leştirileceği salonun önünde yer alan panoya 
asılan posterlerde, QR kod kullanılmaktadır. 
Posterde kullanılan bu QR kodun amacı, katı-
lımcılara etkinlikle ilgili gerek duyabilecekleri 
daha kapsamlı bilgilere cep telefonları veya 
tabletleri vasıtasıyla hızlı bir şekilde erişebilme-
lerini sağlamaktır. Örneğin, etkinlikle ilgili geniş 
program detaylarını, etkinlikle ilgili eğitim notla-
rını veya dokümanları için kodlar oluşturulabil-
mektedir. Aşağıda bir etkinlik için kullandığımız 
QR kodlu bir poster yeralmaktadır.

• Havacılık Akademisi binamız içinde müşte-
rilerimize ve kursiyerlerimize yönelik olarak ha-
zırlanmış olan QR kodları da görebileceksiniz.

in QR code formats now; and they are com-
municated much faster to our customers on all 
platforms. 

Links to access for our Mobile Catalogues:
•	Mobile	Technical	 Training	Catalogue:	 htt-

ps://akademi.thy.com/v2/catalog/CatalogQR1.
pdf  
•	Mobile	Commercial	and	Grounds	Services	

Training Catalogue: https://akademi.thy.com/
v2/catalog/CatalogQR2.pdf 

We have added a click on-click off QR code 
window on each page; to make the usage of 
our web portal ‘akademi.thy.com’ easier on 
mobile channels with smart phones and tab-
lets. These codes enable users to track and 
use the information on the related pages.

We also use QR codes on our electronic 
business cards containing the Presidency, 
Management or individual contact informa-
tion. The QR codes we share on the business 
cards tease our customers; and when they 
scan the QR code, they can have direct ac-
cess on our academy portal and thus reach 
more information. 

With the QR codes put on the customer ID 
cards, our trainees will be able to search the 

test results and get the training information im-
mediately at kiosks. 

A QR code is structured to point the location 
of our academy building on the maps, through 
Google maps application on mobile phones. 
(You can spot the location of our academy on 
the map, by scanning the code below on your 
iPhone) 

QR codes are also used on the communi-
cation window, showing also the location of 
our academy, printed inside the envelops we 
send to the customers. By opening the envel-
ops, our customers will be able to see the lo-
cation of our academy and contact us directly 
on their mobile phones by scanning the QR 
codes. 

QR codes are also used on the stickers giv-
en at trade shows. Customers scanning the 
codes on their mobile phones or tablet PC’s 
can directly get connected to the main page 
of our academy. 

We also plan to use QR codes on MMS mes-

sages we send to our customers to announce 
and promote our campaigns and open train-
ing programs. 

We use QR codes on the posters, developed 
for the major activities of our academy and 
exhibited around the activity hall. The target 

of this code is to enable 
the participants to access 
more information they may 
need about that activity, 
via their mobile phones or 
tablet PC’s. It is possible to 
develop codes for program 
details, training handouts or 
documents of the activity. 
Below, you can see a poster 
with a QR code, used for a 
recent activity. 

In our Aviation Academy 
building, you will be able 
to see the QR codes devel-

oped for our customers and trainees.
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Görme engelliler için eğitim teknolojileri
Education technologies for the visually impaired
Dr.Hakan Erdun TAA Pazarlama ve Satış Müdürü / TAA Marketing and Sales Manager

Görme engelli bireyler, tüm diğer engellilerde olduğu gibi iş 
ve sosyal hayatlarında, bazen toplumun anlayışsız veya duyarsız 
tavrından dolayı engellerini daha fazla hissetmekte ve olumsuz 
yönde etkilenmektedirler. Bu olumsuz etkilenmeyi en aza indir-
gemek veya bunlarla baş edebilme becerisini kazandırmak için 
iyi bir eğitim görmeleri ve bu eğitimlerde, iş ve sosyal hayatında 
da uygun teknolojileri kullanmaları önemlidir.

Görme engelli bireylerin çevrelerini algılamaları ve bilgi topla-

maları sağlam kalan duyularına dayalı olmaktadır. Görme engelli 
bireyler iş ve günlük hayatlarında duyma ve dokunma duyula-
rından geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. Dokunma duyusunun 
kullanılması bu bireylere uygun özel eğitim yöntemlerine dayalı 
olarak kazandırılır. Görme engelli bireylerin çevreyi ve çevredeki 
uyaranları algılamada önemli olan bir diğer duyum organı olan 
işitme ise bu bireylerin sosyal ilişkilerini ve iş hayatlarını sür-
dürmede büyük öneme sahiptir.  Ancak bu çevrelerde sürekli 
olarak sesli uyaranları bulmaları her zaman mümkün değildir. Bu 

yüzden görme engelli bireylere götü-
rülecek teknolojik araçlarda sesli uya-
ranlara da yer vermek gerekmektedir.

Görme engelli veya görme problemi 
olan bireylerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine 
yardımcı olmak için çeşitli teknoloji araçlar tasarlanmıştır. Özellik-
le eğitim ve iş hayatında zorlanan görme engelli veya az gören 
bireyler bu teknolojilerden yeterince faydalandırılmalıdır.

Ekran için sesli okuma uygulamaları

Window-Eyes ve Jaws vb gibi bilgisayar uygulamaları, bilgisayar ekranın-
da görüntülenen metinsel bilgileri doğal insan sesi kalitesiyle seslendirerek 
görme engellilerin bilgisayar teknolojisinin sunduğu imkanlardan eksiksiz bir 
şekilde faydalanmasına imkan tanır. Buna ek olarak, çok fazla sayıda kısayol 
tuşuyla aktif durumdaki program ve uygulamaların görme engelli kullanıcılar 
tarafından klavyeden tam olarak kontrol edilmesini de mümkün kılar. 

Görme engelli kullanıcılar bu tür uygulamalar yardımıyla, engeli olmayan 
kimselerin bilgisayar ortamında yaptığı hemen hemen herşeyi yapabilirler. 
Görme engelli bir birey, bu uygulamalar aracılığıyla doküman ve projelerini 
bilgisayar ortamında hazırlayabilir; Internet’teki ve elektronik ortamdaki gaze-
te, kitap, makale ve benzeri kaynaklardan özgürce faydalanabilir; e-postalarını 
okuyabilir ve gönderebilir. Bu tür uygulamalar, iş yerinde ve evde bilgisayar 
kullanmak ihtiyacı duyan görme engelli bireylerin en büyük yardımcısıdır.

Screen Readers 

Screen reading computer applications such as Windows-Eyes 
and Jaws, enables visually impaired to benefit completely from 
what computer technology offers through vocalizing textual in-
formation on the computer screen with natural human voice. In 
addition to this, it is also possible to control active programs and 
applications through the keyboard by many shortcut keys.

Screen readers allow visually impaired users to do almost an-
ything in a virtual environment as the next person can. A visu-
ally impaired individual can prepare documents and projects with 
these applications. They can send and read e-mails, access eas-
ily to newspapers, books, articles and similar resources on the 
internet. These kinds of applications are the major assistants of 
visually impaired individuals in need of using computers at the 
office or at home.

Metni sese çeviren taşınabilir cihaz

Görme engelliler için bir gazete, dergi veya 
romanı birisinden yardım almadan okumak 
oldukça zordur. Bunların braille alfabesinde 
yazılmış olanlarını bulabilmeleri ise herza-
man mümkün olmamaktadır. 

Bu amaç için tasarlanmış olan Voice Stick, 
taşınabilir bir metin-tarama cihazıdır. Tara-
nan kitabı veya herhangi bir yazılı materyali 
doğrudan sese çevirerek rahatlıkla dinle-
nebilmesine olanak sağlar. Bu cihazla aynı 
zamanda normal yazının dışında braille alfa-
besinde yazılmış metinleri de taranıp sese 
çevrilmesi yapılabilmektedir.

Visually impaired individuals may sometimes, like all other im-
paired, feel their handicap more and be affected negatively in 
their business and social  life as a consequence of insensitive 
and indifferent behaviour of the society. To minimize these neg-
ative effects or to gain the ability of  coping with them, a proper 
education is needed; throughout this  education, they have to 
use technology  which fits in to their business and social life. 

For visually impaired individuals, perceiving the environ-

ment and gathering information relies on other senses. 
Visually impaired individuals benefit from their sensory and 
auditory capacity. An individual gains the sense of touch 
through personal and special education methods. On the 
other hand, auditory sense,  which is very important to 
perceive the environment and its stimuli, is highly crucial 
for the visually impaired individuals to pursue  their social 
relationships and business lives. However, it is not always 
possible to receive audio stimuli in every environment. 

That’s why it is essential to incorporate audio stimuli into 
the technological  tools for the benefit of visually impaired 
individuals. 

Various technological  tools were developed to assist the vis-
ually impaired, or those suffering from ophtalmological /visual 
disorders  to overcome their challenges. Especially those hin-
dered  in their educational  and business life should benefit 
efficiently  from these technologies. 

Text to audio conversion devices
It is really hard for the visually impaired to 

read a newspaper, magazine or a novel with-
out outside assistance.  Also,  the braille ver-
sions of these publications  are not always 
available. 

Voice Stick, designed for this purpose, is a 
portable text scanning device. This device 
makes it possible to scan a book or any printed 
material and directly convert it to audio. At the 
same time, apart from normal prints, it is pos-
sible to scan braille versions of the publications  
and  convert them into audio format.

Teknoloji ve İnovasyon / Technology and Innovation
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Görme engelliler için bilgisayar
Görme engelliler için Jonathan Lucas tarafından normal bilgisayarlardan çok farklı yapıda bir bil-

gisayar tasarlandı. Bu bilgisayarla artık görme engelli insanlar da herhangi bir sesli çevirici uygula-
masına gerek olmadan sadece dokunarak bilgisayar kullanabilecekler. Bu yüzden, bu bilgisayarın 
monitörü bulunmamakta, onun yerine geliştirilen bir yazı tahtası bulunmaktadır. 

Bilgisayarda örneğin google’a girmek isteyen bir engelli siteye girdiği zaman, normal bir bilgisa-
yarın ekranında oluşan görüntünün kabartması bu bilgisayarın yazı tahtası tabanında oluşacak ve 
kişi görüntüyü veya yazılanları buradan dokunarak anlayabilecektir.

Altınokta klavyeli braılle monıtorler
Freedom Scientific firması USB portundan doğrudan bilgisayara bağlanabilen Focus Modelleri 

ile görmeyenlere bilgisayar kullanımını oldukça kolay hale getirmiştir. Altınokta klavyesi ile hem 
Windows komutları verilebilmekte hem de yine bu klavyeyi kullanarak 
yazı yazmak mümkün olmaktadır. Bunun yanında, bilgisayar ekranında-
ki yazıları Braille alfabe olarak kullanıcıya göstererek görmeyen birey-
lerin eliyle dokunarak okuması sağlanmaktadır.  Sistem, ekran okuma 
programıyla uyumlu olarak çalışarak, sesle dinlenen yazıların aynı anda 
kabartma olarak elinin altından geçmesini sağlar.

Bu cihaz sayesinde görmeyenler hem duyarak hem de dokunarak 
istedikleri bilgiye ulaşabilirler ki bu da özellikle yazılışlarıyla okunuşla-
rı farklı olan yabancı sitelerde dikte sorunu yaşamamaları için oldukça 
önemlidir.

Braılle alfabesi kabartma yazıcısı 
Yüksek hızlı ve gürültüsüz kabartma baskı makinesi  olarak Braille Box,  kaliteli nokta kalitesi, 

yüksek hızı ve düşük ses seviyesiyle büyük çaplı baskı işlerinize uygun çözümler sunmaktadır.

Az görenler için tasarlanmış görüntü büyütme/yakınlaştırma ürünleri

Monitörde görüntü büyütme
Bir dokumanın görüntüsünü veya bilgisayar ekranındaki görüntüyü 78  kata kadar büyütme im-

kanı sağlayan bu cihaz az görenler için çok yararlı bir teknolojidir. Bireyler kendi görme kabiliyetine 
uygun olarak ekranda  görüntüyü ayarlayarak ekrana getirilen kitap sayfası, gazete, roman vb 
gibi basılı dökümanları okumalarını, bilgisayar bağlantı-
sı ile bilgisayarı etkin bir şekilde kullanmayı, internette 
kolayca sörf yapabilmelerini, resim yapma vb. gibi hobi-
lerini yapabilmelerini bu cihazı kullanarak gerçekleştire-
bilmekteler. 

Taşınabilir dijital büyüteç
 Freedom Scientific firmasının bir ürünü olan OPAL 

marka dijital büyüteç, az görenler için çok pratik ve taşı-
nabilir bir teknolojik cihazdır. Bu cihaz, gerekli bağlantı yapıldıktan sonra görüntünün TV’de  gös-
terilmesini sağlayabilmektedir.

 

Uzağı yakınlaştırma
Uzaktaki görüntüyü yakınlaştırıp okunabilinmesini sağlayan cihazlar yardımıyla az gören bireyler, 

sokak işaretlerini yorumlayabilme, otobüs saatlerini okuma, menüden en çok sevdiği yemeği seç-
me, alışveriş yaparken aldığı ürünün etiketini okuma ve daha pek çok işi gerçekleştirme imkanına 
sahip olmaktalar. Bu cihazla, toplantılarda veya sınıflarda, beyaz tahta üzerinde yer alan veya pro-
jektörle yansıtılan sunumdaki görüntüyü yakınlaştırıp anında okuma veya hafızasına alarak istediği 
zamanda istifade edilebilmektedir. 

      
Optelec firması tarafından aktif yaşama adaptasyonu kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen FarVi-

ew, kolay taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı ile uzak ve yakın mesafedeki görüntüleri elde etme 
imkanını  sunmaktadır.

Braille Alfabesinde “Turkish Aviation Academy” yazısı:

Computers for the visually impaired
Jonathan Lucas has designed a computer of a 

different structure for the visually impaired. This 
tactile monitored computer enabled the visually 
impaired people to use computers by touching 
without any audio converters. That is why these 
devices come with an improved Braille display 
instead of a keyboard.

An impaired person, let us say who wanted to 
enter Google website, will touch to the tactile 
display board with the embossed image of the 
screen and can read the text or the image.

 
Braille monitors with six dots keyboard

Freedom Scientific made it very easy for the visually impaired to use a computer thanks 
to their Focus model which connects to a computer directly through a USB port. The Braille 
keyboard enables to execute Windows commands and to write on it.  It also allows the user 
to read the screen by transcribing it in Braille. The system works coordinated with the voice 
over screen reader so that the embossed text runs under user’s fingers simultaneously 
while listening to it. 

This device allows the users to access information as an audio and tactile input simultane-
ously, which is especially important to overcome the challenges in reading texts in a foreign 
language that has phonetic differences in pronunciation and written forms. 

Braille alphabet embosser 
As a high speed, low noise embosser with excellent Braille 

quality, Braille Box provides solutions for large scale emboss-
ing tasks.

Magnifiers /Zoomers designed for Low Vision

Screen Magnifiers
This is a very beneficial technology for those with low vision since it allows magnifying 

written materials and objects on the screen up to 72 times. Individuals adjust the screen 
image to their visual capacity and can read printed materials like the books, papers, novels 
etc as well as efficiently using the computer to surf on the internet or practice their hobbies 
i.e. painting and such. 

Portable Digital Magnifiers
The OPAL video magnifier of Freedom Scientific 

Inc. is a very handy and portable technological de-
vice. This device allows magnifying text three to six 
times and can be used with a TV when properly 
connected. 

Video magnifiers 
Designed for the benefit of visually impaired peo-

ple, this device is an intelligent video magnifier offering close-up and distance viewing ca-
pabilities for use in a classroom, lecture, business meeting or whilst commuting.

They can use the magnifier to help determine the right platform for a train journey, choose 
a preferred drink from a coffee shop menu or read the price tag of an item while shopping. 
T also allows them to close up the screen or the white board to read real time or capture it 
and benefit from it later.

Developed to facilitate the adaptation to an active lifestyle, FarView offers portable and 
easy to use close-up and distance viewing capabilities

“Turkish Aviation Academy” in Braille:
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Türk Hava Yolları’nın uçuş fotoğrafları
Geçmiş yolculukların anısına bir sergi

An exhibition memoriam  of past journeys

Flight photos of Turkish Airlines

Uçuş Fotoğrafları / Flight Photos

Ercan Akçay’ın Fotoğraf Sergisi’ni İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu açtı.
Hüseyin Avni Mutlu Governer of İstanbul opened the Photography Exhibition by Ercan Akçay
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Türk Hava Yolları’nın “gezgin” fotoğrafçısı Ercan Akçay’ın fotoğraf sergisi, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Hamdi Topçu ve Genel Müdürümüz Doç. Dr. Temel 
Kotil’in katıldığı bir törenle açıldı.

Açılış töreninde Akçay’a Türk Hava Yolları’na katkılarından dolayı bir plaket 
veren Yönetim Kurulu Başkanımız Hamdi Topçu, “Bu fotoğraflara bakarken 
geçmiş yolculukların hatıraları da gözümün önünden geçti” dedi.

Genel Müdürümüz Temel Kotil de sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, 
“Fotoğrafçımız uçtuğumuz noktalarda çok etkileyici kareler yakalamış” diye 
konuştu.

Sergide, Akçay’ın son yedi yılda çektiği 3 bine yakın fotoğraftan seçilen 60 
kare yer alıyor. Sergiyi gezenler arasında Türk Hava Yolları çalışanlarının yanı 
sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da bulunuyor. Genel Müdürümüz Temel 
Kotil ile birlikte sergiyi gezen Mutlu’ya beğendiği fotoğraflardan bir tanesi he-
diye edildi.

Ocak sonuna kadar Genel Müdürlük Binası’nda sergilenecek olan fotoğraf-
lar, Şubat ayından itibaren Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali’ne taşını-
yor.

Ercan Akçay tutkuyla bağlı olduğu fotoğraf sanatını şu sözlerle anlatıyor: 
“Fotoğraf çekmek bir tutkudur, zamanı durdurmak, anı yakalamaktır. Görmek, 
araştırmak, öğrenmektir. Ortaya çıkan ürün tek bir kare fotoğraf olsa da, o ka-
renin arkasındaki hikâyeyi, duyguları yakalamak ve yansıtmayı başarabilmek-
tir.” 

“Fotoğraf çekmek demek, görmek, araştırmak, öğrenmek kısacası çekilen 
sadece bir kare fotoğraf değil, çekenin genel kültürünü, bilgi haznesini geniş-
letmek, artırmak demek. Çekilecek yerin, bölgenin araştırılması, oradaki gele-
nek görenekler, tarihi kısaca o yerle ilgili tüm araştırmaların yapılıp, öğrenilme-
si fotoğrafı çeken adına bir kazançtır diyen Akçay, fotoğraf çekmenin bir tutku 
olduğunu vurgulayarak “Deklanşöre her basıldığında yakalanmak istenen anla 
yakalanan an arasında beynimizden bir çok film karesi geçer. İşte geçen o film 
karelerinden o anı yakaladıklarımız, fotoğrafa yansıyandır” diyor.

Albüm 
hazırlanacak 

Türk Hava Yolları Ge-
nel Müdürü Doç. Dr. Te-
mel Kotil, önümüzdeki 
günlerde Akçay’ın Türk 
Hava Yolları’nın uçtuğu 
her noktada çektiği ka-
relerden oluşan bir CD 
hazırlanacağını ve herke-
se dağıtılacağını belirtti. 
Kotil, “Fotoğraflar çok 
güzel. Bu fotoğraflar, bi-
zim dünyanın her yerine 
uçtuğumuzu gösteriyor” 
dedi.

The photo exhibition of Turkish Airlines’ “itinerant” photographer, Ercan 
Akçay has been opened with a ceremony,  with the participation of our Chair-
man of the Board, Mr.  Hamdi Topçu and General Manager Associate Prof. Dr. 
Temel Kotil

At the opening ceremony, Our Chairman of the Hamdi Topçu has presented 
a plaque to Akçay for his contributions to Turkish Airlines. Topçu said: “While 
looking at these photos, I relived the memories of past journeys” 

Our General Manager Temel Kotil also expressed his admiration of  the exhi-
bitiont: “Our photographer has captured   impressive shots of our destinations ” 

The exhibition presents 60 frames of Akçay, selected from  among 3ooo 
photos shot within the last 7 years. Beside Turkish Airlines employees, the 
Governor of Istanbul, Hüseyin Avni Mutlu has also visited the exhibition. Mutlu, 
who visited the exhibition wiht our General Manager Temel Kotil, has been 
presented one of the photos he liked as a gift. 

The exhibition will stay in our general headquarters untill the end of January 
and then will be hosted at the International Terminal of Ataturk Aırport.

 “Photography is a passion. It is stopping the  time, capturing  the moment. 
It is to see, to explore, to learn. Even though  the finel product is one single 
frame, it is  the ability to catch  the story, the emotions underneath  and to 
reflect them.” Says Ercan Akçay  talking about the art of photography that he’s 
so passionately involved. 

 
To shoot  e photo is also to see, to explore, to learn. It is not only about shoot-

ing a single frame.  It also enriches  thephotographer’s knowledge and intel-
lectual estate. All the researches about the location, the region, traditions in 
that region, the history they all are an achievement for the photographer.” says 
Akçay. He highlights that photography is a passion and he adds: “Once you 
touch the shutter release, there are many frames that flash in your mind be-
tween the moment you aspire  to capture ant the moment you actually do. 
Here, whithin those frames, the one that really captures that moment is the one 
reflected on the photo”    

The album will be 
published 

Turkish Airlines Gen-
eral Manager Doç. Dr. 
Temel Kotil announced 
that Akçay’s photos 
shot in all destinations  
of Turkish Airlines will 
be compiled in a CD 
and distributed in the 
coming days. Kotil 
says: “Photographs are 
beautiful. They show 
that we are flying all 
around the world” 



46

Uçuş Fotoğrafları / Flight Photos

Slovenya’nın başkenti Lübyana...
 Ljubljana, the capital of Slovenia...

Dakka, Bangladeş’in başkenti... 
Dhaka, the capital of Bangladesh...

Gana’de yaşam...
Life in Gana...
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Akademik /  Academic

Mesleki Eğitimde 
Uzaktan Öğretim 
Uygulamaları
Distant Learning 
Applications in 
Vocational Training

Bilişim alanındaki hızlı ilerleme bireysel ve kitlesel eğitimde yeni arayışların ortaya çıkmasına se-
bep olmuştur. Bugün eğitim-öğretim faaliyetleri mekânsal ve yöntemsel sınırlarını aşmış durumdadır. 
Artık eğitim hayat boyu öğrenmeyi öngören bir bakış açısıyla yönlendirilen bir faaliyet alanıdır.  Bu 
yüzden alternatif eğitim yöntemlerinin bireylerin eğitiminde daha aktif kullanılmasına ilişkin arayışlar 
ortaya çıkmıştır. Son yıllarda bilişim sektöründeki çarpıcı ilerleme göz önünde bulundurulduğunda 
internet teknolojilerinin bu alternatif arayışları içerisindeki yeri ve önemi daha da artmaktadır. Bilişim 
teknolojileri bu hususlarda birçok alternatif ve yenilik sunmaktadır. Bugüne kadar gelen klasik eğitim 
öğretim metotlarına alternatif olmanın yanında onları destekleyici yönü de olan yeni yaklaşımların bir 
ürünü olan uzaktan eğitim, ilk aşamada gazeteler ile uygulanmaya başlamış; zaman içinde mektup, 
radyo-televizyon, video gibi görsel ve işitsel mecralara taşınmış ve son olarak da bilgisayar ve inter-
net ortamına taşınmış bir eğitim formatıdır. 

Uzaktan eğitimin geçirdiği evrim ile ulaştığı bu son nokta gelişen bilgisayar teknolojilerinin be-
raberinde getirdiği yeniliklerin bir sonucudur. Bilgisayar ve Web uygulamalarına ilişkin teknolojik 
ilerlemeler eğitim-öğretim alanına doğru da genişlemiştir. Bilgisayar teknolojileri internet ağının sun-
duğu olanakları da kullanarak eğitimi uzaktaki insanlara ulaştırmada etkin bir şekilde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bir uzaktan öğretim aracı olarak internet, eğitim süreçlerinde farklı fonksiyonlar üstlen-
mektedir. İnternet eğitim faaliyetleri dâhilinde bilgiyi aktarma, arama ve geliştirme işlevlerini yerine 
getirebilmektedir. Özellikle Web uygulamaları ile ses ve görüntü araçları, etkileşimli araçlar (sohbet, 
video konferans vb.) ve elektronik haberleşme araçları (elektronik posta, listeler, forumlar ve gruplar) 
birer eğitim materyali haline getirilebilmektedir. Bu şekilde büyük oranda mekân ve zamandan ba-
ğımsız hale gelen eğitim faaliyetlerinin Web tabanlı olarak uygulandığı alanlardan biri de mesleki ve 
teknik eğitim sahasıdır. Bilgisayar destekli eğitimin bir kolu olarak bilginin eğitim verilmesi planlanan 
birey ya da gruplara Internet ve Intranet yoluyla ulaştırılmasını hedefleyen güncel bir uzaktan eği-
tim yaklaşımı olan Web tabanlı eğitimin mesleki eğitim alanında da uygulanmasına ilişkin örneklere 
rastlanmaktadır. Mesleki eğitimin uygulanması sürecinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin pekiştirilmesi 

The rapid progress in IT industry caused new requests (inquiries, searches) in individual 
and mass training programs. Today, educational activities are beyond the limits in terms of 
location and methodology. Today education is an activity directed by a perspective that an-
ticipates a lifelong learning process. That’s why there are new searches to use alternative 
education methods more active in individuals’ training processes more actively. The role of 
internet technologies becomes more important within this search for alternatives, if one takes 
into consideration this significant development in the IT industry in recent years. IT technolo-
gies offer various alternatives and innovations on these issues. Distant learning, the result of 
new approaches, an alternative and support to classical training methodologies, is an educa-
tion format, started with newspapers, then moved to audio-visual channels like letter, radio, 
television, and video and finally expanded on the computer and Internet zone. 

This last phase of the distant learning evolution is the result of the innovation due to de-
velopments in IT technologies. Technological improvements in computer and web applica-
tions expanded on educational fields as well. It started to use IT Technologies efficiently to 
bring trainings to distant people via internet web facilities.  As a distant learning tool, the 
Internet commits various functions on educational process. The Internet can fulfill the data 
transfer, search and improvement functions within the framework educational activities. 
Especially, with web applications, it’s possible to transform audio-visual instruments, inter-
active instruments (chat, video conference, etc.) and electronic means of communication 
(electronic mail, lists, forums and groups) into an educational instrument. One of the areas 
that use educational activity, set mostly independently from location and timing issues, on 
web bases is vocational and technical trainings. Thus, it is possible to see some examples 
about the usage of Web based trainings, a modern distant learning approach, targeting 
the transfer of information to individuals or groups via Internet on vocational trainings. Re-
inforcement of educational activities is highly important in the vocational training process, 

Prof. Dr. Şahin Karasar / TAA Başkanı / TAA President
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Türkiye’de Uzaktan Öğretimin Tarihi
Brief History Of Distant Learning In Turkey

Uzaktan öğretim, ilk olarak mektupla öğretim şeklinde başlayıp günümüzdeki bilişim teknolojileri 
tabanlı biçime ulaşmış bir eğitim-öğretim metodudur. 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı’nın, bazı teknik konuların mektupla öğretilmesi için ilk kez girişimde 
bulunması ile birlikte İstatistik-Yayın Müdürlüğü’ne bağlı bir “Mektupla Öğretim Merkezi” kurulmuş-
tur . Posta ile öğrencilere gönderilen ders notları uzaktan öğretimin bu ilk modelinin temelini oluş-
turmuştur. Bu dönemde mektupla öğrenim yöntemi ile kültürel gelişim ve mesleki eğitimi sağlamak 
amacıyla hemen her bilim dalında eğitim sağlanmıştır . Mektupla öğretim ile çeşitli alan ve düzey-
lerdeki örgün ve yaygın öğretime yönelik kitlesel bir uzaktan öğretim yapma olanağı sunmuştur.

Uzaktan eğitime ilişkin bir diğer uygulama 1974-1975 yılında bir öğretim yılı açık kalan Deneme 
Yüksek Öğretmen Okulu’dur. Eğitim teknolojilerindeki son gelişmelerden yararlanmak amacıyla 
ve deneysel bir yaklaşımla tümleşik teknolojiye dayalı çağdaş uzaktan öğretim yöntemini benim-
seyerek öğretime başlayan bu okulda yeterli hazırlık çalışmaları yapılmadığı ve gerekli kaynaklar 
sağlanamadığı için kısa sürede eğitime son verilmiştir . 1975 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Mer-
kezi ve Deneme Yüksek Öğretmen Okulu projelerinin sona erdirilmesini takiben aynı yıl içinde 
Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR) kurulmuştur. YAYKUR’ un amacı, lise ve dengi okul çıkışlı 
öğrencilere, toplum ve ekonomik yaşamımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda modern öğretim teknolo-
jisinin imkânlarını kullanarak eğitim vermek ve böylece yüksek öğretim önündeki yığılma sorununa 
çözüm bulmak şeklinde tanımlanmış ve iki yıllık bir ön lisans öğretimi ile ara insan gücü yetiştirmek 
üzere kurgulanmıştır . İstenilen yaygınlık ve gelişmeyi sağlayamadığı gerekçesiyle YAYKUR’un faa-
liyetlerine 1979 yılında son verilmiştir.

Uzaktan öğretimde yeni bir aşama 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Ya-
sası ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir açık öğretim fakültesinin açılmasıdır. Uzaktan eğitim 
konusunda  öğretim, araştırma, yayın hizmetleri veren bu fakülte üniversite açık öğretim sistemi 
ile kitap, radyo ve televizyon programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav 
ve her türlü öğrenci işleri gibi servisler vermekle görevlendirilmiştir . Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi’nin öğrencilere çeşitli yazılı materyaller ve TRT kanallarıyla ulaşması uzaktan öğ-
retimin gelişmesini ve yeni bir aşamaya geçmesini sağlamıştır. Türkiye’de uzaktan eğitim olanakları 
sunan diğer kurumlar ise 1992 yılında kurulan ve orta öğrenim diploması veren Açıköğretim Lisesi, 
1998’de öğretime başlayan ve ilköğretim diploması veren Açık İlköğretim Okulu ile elektrik tesisat-
çılığı konusunda sertifika veren Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu’dur. 

Sonraki yıllarda ise radyo ve televizyon gibi araçlar uzaktan eğitimde yeterli görülmemeye başla-
mış ve daha gelişmiş teknolojilerin uzaktan eğitime adapte edilmesi yolunda çabalara girişilmiştir. 
Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler uzaktan öğretim anlayışı ile buna ilişkin yöntemlerin 
köklü bir değişime uğramasına neden olmuştur. Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler geleneksel 
yüz yüze öğretime destek olabilecek nitelikte birçok uygulamayı ortaya çıkarmıştır. Böylece, mek-
tupla öğretim ile kısıtlı imkânlar içinde yolculuğuna başlayan uzaktan öğretim bugün artık en ileri 
bilgisayar ve internet teknolojilerinin sunmuş olduğu pek çok yeni yöntemle sunulur hale gelmiştir.

Ahmet Nusret Özalp ve Muharrem Dügenci, “Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin Açık Kaynak Yazılımlar Kullanılarak Desteklenme-
si”, Akademik Bilişim 2010 Konferansı, Muğla: Muğla Üniversitesi, 10–12 Şubat 2010, s. 2.

 Volkan Demirkıran ve Gökhan Silahtaroğlu, “Uzaktan Eğitim; Ne Zaman, Nasıl ve Avantajları Nedir?”, http://uzaktanegitim.isu-
zem.net/makaleler/uzaktan-egitim-ne-zaman-nasil-ve-avantajlari-neler/, (Erişim Tarihi: 15.01.2012). 

Distant learning is an education methodology started first in the form of learning with mailing 
and became today an IT based technology. A “Learning by Correspondence Center”, subordi-
nate to Statistics – Publishing Department, has been established in 1960, due to the first attempt 
of the Undersecretariat of Vocational and Technical Training affiliated to the Ministry of Educa-
tion, to teach some technical topics via mailing letters. The lecture notes sent to students via 
mailing have been the first model of distant learning. In those years, the methodology of learning 
by correspondence enabled training in almost every discipline to secure cultural development 
and professional education. Learning by correspondence methodology created the possibility of 
mass training on formal and common education programs at different fields and levels.

 
Another example of distant learning technique is the Trial School of Higher Education for 

Teachers, active for one academic year in 1974-1975.  The lifetime of this school, which started 
operations with the purpose of using latest developments in educational technologies and with 
an experimental approach, by adopting modern distant learning methodology based on inte-
grated technology, was not long, due to inadequate preparations and insufficient source alloca-
tion. After the termination of projects such as the Center of Higher Education by Correspondence 
and Trial School of Higher Education for Teachers, the Extended Institution of Higher Education 
(YAYKUR) was established in the same year. The purpose of YAYKUR is to educate high school 
graduate students on the topics needed in our social and economic life, via modern educational 
technology facilities and thus bring a solution to the excessive demand for university. So the 
project was designed to educate manpower with two-year degree programs. YAYKUR ceased 
operation by 1979, as it couldn’t realize the expansion and the improvement, planned at the 
beginning. 

A new milestone in distant learning is the law of Higher Education (law no: 2547) and the open-
ing of an Open University faculty within Anadolu University. This faculty which gives education, 
research and publication services on distant learning, has been charged with book, radio and 
television programs, computer, academic consultancy, organization, examination and student 
services of any kind, via open university system.  The access of Open University Faculty of An-
adolu University to students via various written materials and TRT channels enabled distant 
learning improvement and took it to a new phase. Other institutions offering distant learning 
facilities is the Open-High School which gives secondary education, established in 1992; Open-
Primary School which gives primary education, established in 1998 and Open Professional and 
Technical School which gives certificate on electrician programs.

In the following years, radio and television became insufficient for distant learning and thus 
there were more efforts to adopt more developed technologies into distant learning processes. 
Fast developments in IT technologies caused dramatic changes in distant learning understand-
ing and related methodologies. Developments in IT technologies revealed many applications 
supporting the traditional face-to-face learning process. So the distant learning, which started 
with learning via letters with limited sources, became available with many new methods offered 
by the most developed IT and Internet technologies. 

eğitimin niteliğini yükseltmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Gü-
nümüzde hala büyük oranda klasik örgün eğitim yöntemleri ile yürütülen 
meslek eğitimi faaliyetlerinin desteklenmesi noktasında alternatif ve des-
tekleyici bir eğitim aracı olarak Web ve Web uygulamaları kullanılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında internet ve web tabanlı eğitim olanaklarının 
mesleki eğitim alanına ne şekilde aktarıldığı ve uygulama çeşitleri üzerin-
de durulacaktır. Bu inceleme yapılırken Web’e dayalı bilgisayar destekli 
uzaktan eğitimin etkili kullanılabilmesi için gerekli bazı şartlar üzerinde de 
durulacaktır. Bu inceleme esnasında ayrıca internet ve web tabanlı eğitim 
olanakları ile geleneksel yüz yüze eğitim metotları arasında karşılaştırma 
yapma imkânı da oluşacaktır. Bu karşılaştırma özellikle mesleki eğitim 
alanında uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajlarının da ortaya konma-
sını sağlayacaktır. Ancak, uzaktan eğitimin günümüzde ulaştığı noktanın 
daha iyi anlaşılabilmesi bu çalışma kapsamında öncelikle uzaktan eğitimin 
Türkiye’de izlediği tarihsel ilerleyiş kısaca aktarılacaktır. 

to improve the quality of the program. Today, web and web 
applications are used to support and set alternatives to voca-
tional training programs organized mostly in classical formal 
formats. 

This study evaluates the transfer and the application of In-
ternet and web based education facilities, to vocational train-
ing programs. Along with this evaluation, we will also reveal 
the pre-requisites for efficient use of web based, computer 
supported distant learning. We will also have the chance to 
compare the internet and web based trainings with traditional 
face-to-face training methodologies. Such a comparison will 
enable us to define pros and cons of distant learning on voca-
tional training programs, but to understand the current position 
of distant learning better; we will start with the historical pro-
gress of distant learning in Turkey.

  Yaşar Çağlayan, “Öğretmen Yetiştirmede Demokratikleşme”, e-kutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/1067.pdf, (Erişim Tarihi: 
15.01.2012), s. 18-19.

  Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Uzaktan Öğretim”, http://www.uzem.sakarya.edu.tr/
index.php/uzaktanegretim.html, (Erişim Tarihi: 12.01.2012).



50

Bilgisayar temelli iletişim hem geleneksel hem 
de uzaktan öğretim hizmeti veren kurumlarca be-
nimsenmiş ve bilgisayar teknolojilerinin eğitimde 
kullanımı bütün dünyada hızla yaygınlık kazan-
mıştır. Eğitimde bilgisayar teknolojisinin kullanımı 
yakın zamana kadar bilgisayar destekli eğitimle 
(BDE) sınırlıyken, günümüzde internetin sınırları 
aşan esnekliği sayesinde bilgisayarın uzaktan 
eğitimde kullanımı yeni bir boyut kazanmıştır .

İnternetin kazandırmış olduğu bu yeni boyutlar 
eğitimcileri yeni öğrenme ve öğretme modelleri 
geliştirmeye itmiştir. İnternet ayrıca, öğrenci ve 
eğitimcilere bilgiyi paylaşma ortamının yanında, 
etkileşimli bir iletişim ortamı da sağlamıştır. İnter-
net öte yandan öğrencilere çok kısa sürede dün-
ya ölçeğinde arama ve araştırma yapma imkânı 
vermesiyle de etkili bir eğitim aracı haline gelmiş-
tir . Web tabanlı eğitim (WTE), eğitimci ile öğrenci-
lerin internetin sunduğu bu imkânlardan faydala-
narak farklı mekânlarda zamana bağımlı ve/veya 
zamandan bağımsız olarak gerçekleştirdikleri bir 
eğitim etkinliği biçiminde gelişmiştir .

Web tabanlı eğitim uygulamaları üç kategoride toplanabilir. Birinci türde çevrimiçi katılım öğrencinin ter-
cihine bağlıdır. Web sayfalarına dersin tanımı, çalışma rehberleri, konu anlatımı, sınav bilgisi, örnek sınavlar 
ve konuyla ilgili sitelere bağlantılar yer almaktadır. İkinci türde yüz yüze eğitim sürerken Web kanalıyla 
verilen bilgiler de kullanılır. Bu türde ders içeriğine ulaşmak için öğrenciler interneti kullanırlar ve öğretmen 
ile öğrenciler birbirleriyle haberleşebilmek için Web’i kullanırlar. Son türde ise bütün eğitsel içerik Web 
ortamındadır ve iletişim de çevrimiçi olarak internet üzerinden yapılır . 

İnternetin sunduğu bu imkânlardan istifade edilerek gerçekleştirilen WTE etkinlikleri dünyada pek çok 
ülkede olduğu gibi Türkiye’de de eğitim faaliyetlerine konu edilmektedir. 1990’lı yılların sonlarından bu 
yana ülkemizde Web tabanlı uzaktan eğitime ilişkin pek çok çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalardan ilki 
1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından başlatılan İnternete Dayalı Asenkron Eğitim 
(IDEA)’dir. Yine aynı üniversite tarafından yürütülen bir başka WTE programı ise tamamen internet orta-
mında ve “eşzamansız”  olarak gerçekleştirilen “Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı”dır. ÖDTÜ tarafından 
eğitici eğitimi için üretilen ve çeşitli üniversitelerden 50 öğretim elemanına verilen bir enformatik sertifika 
programı olan “EĞİTEN” ile TUBİTAK-ODTÜ-BİLTEN İnternet Teknolojileri ve Uygulamaları Grubu tarafın-
dan matematik alanında eğitim vermek üzere kurulan “İntermat” diğer önemli WTE uygulamalıdır. Yine 
ODTÜ tarafından internet üzerinden yüksek lisans eğitimi vermek üzere başlatılan uygulama ile Sakarya 
Üniversitesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü ve bilgisayar programcılığı ve bilgi yönetimi 
alanlarında sertifika eğitimi vermek amacıyla başlatılan “İnternet Tabanlı Sertifika Programları” projesi diğer 
önemli WTE uygulamaları arasında sayılabilir .

Türkiye’de de bu şekilde pek çok örneğine rastlanabilen WTE’nin eğitim-öğretim süreçlerinde sağladığı 
yararlar ile neden olabileceği sorunların karşılaştırılması ve bunların eğitim öğretim teknikleri geliştirilirken 
göz önünde bulundurulması gerekir. WET’in geleneksel yüz yüze eğitim etkinlikleri ile karşılaştırılması so-
nucunda ortaya çıkan bazı olumlu yönler vardır. Görsel ve işitsel unsurların öğrenmenin etkinliğini arttırma-
daki etkisi düşünüldüğünde internetin görsel ve işitsel olarak sunduğu imkânlar geleneksel yüz yüze eği-
tim faaliyetlerininkinden daha fazladır. WTE ortamının geleneksel eğitim ortamları ile arasındaki en önemli 
fark ise “bulunma” (presence) kavramı ile ifade edilir. WTE’de öğrenciler fiziksel olarak bir sınıf ortamında 

Computer based communication is adopted by 
both traditional and distant learning institutions 
and the use of IT technologies in education has 
been rapidly expanded all around the world. Un-
til recent years the use of IT technologies was 
limited to computer based education; but today, 
due to flexibility of the Internet that pushes the 
limits, the use of computers in distant learning 
reached a new dimension.

These new dimensions brought by the Inter-
net forced the teachers to develop new teach-
ing and learning techniques. More over, besides 
creating a data sharing environment to both stu-
dents and teachers, Internet has also created an 
interactive communication platform as well. On 
the other hand, the Internet also became an ef-
ficient educational tool as it offers a worldwide 
searching and research facility in a very short 
period of time. Web based education has been 
evolved as an educational activity for both teach-
ers and students, that they realize dependent or 
independent on time, in different locations by us-
ing these opportunities of the Internet.

Web based education can be classified in 3 categories. In the first category, the online 
participation is up to student’s preference.  On the web site there are: definition of the 
class, studying guides, explanation of the topics, information about the exam, samples 
from previous exams and links to other sites related with the topic. In the second cat-
egory, it’s possible to use the data distributed via the web, while face-to-face learning 
continues. In this type, students use internet to see the content of the class and teachers 
and students use internet to communicate with each other. IN the third category, all edu-
cational content is on web and communication is done online via internet.  

Web Based Learning (WBL) activities, realized via internet facilities take place in educa-
tional activities in Turkey as they do in many other countries. Since late 1990’s, there had 
been many projects in our country about the web based distant learning program. First 
of these was the Internet Based Asynchrony Education started in 1998, by Middle East 
Technical University. Another WBL program is “IT Technologies Certificate Program” re-
alized asynchronously and on internet, run by the same university. Other important WBL 
applications are the “EĞİTEN”, an informatics certificate program, designed by METU 
for lecturers’ training purposes and given to 50 lecturers from various universities; and 
“Intermat” designed by TUBITAK-METU-BILTEN Internet Technologies and Applications 
Group, to give education on mathematics. Another program started by METU to give 
university degree via internet, and “Internet Based Certificate Programs” started by the 
partnership of Sakarya University and Ministry of Education, to give certification about 
computer programming and informatics, can also be considered as important WBL pro-
grams. 

As we can see many different examples in Turkey, we need to compare the advan-
tages of WBL and the difficulties it can cause and consider them while developing new 
learning techniques. There are some positive aspects we can see when we compare 
WBL with traditional face-to-face learning activities. If we consider the impact of audio-
visual materials on efficiency of learning, the audio-visual facilities that internet is offer-
ing are much more than the one offered by traditional face-to-face learning activities. 
The main difference between WBL and traditional learning environment is defined with 

İnternetin Eğitim Faaliyetlerinde Kullanımı
Use Of Internet In Educational Activities

  Faruk Mendi ve diğerleri, “Takım Tezgâhlarında Talaş Kaldırma İlkelerinin Web Tabanlı Eğitimi”, Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi, 
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Mesleki Eğitimde Web Tabanlı Uygulamalar
Web Based Applications On Vocational Training 

bulunmamaktadırlar. Öğrenciler mekâna bağlı olmadıkları gibi zamana da bağlı olmadan eğitim-öğ-
retim faaliyetlerine katılabilmektedirler. Ayrıca, bu yolla öğretmen merkezli bir iletişimin hâkim olduğu 
geleneksel sınıf ortamından daha demokratik bir iletişim biçimi oluşturulabilmekte ve mekân-zaman 
sınırlamasının olmaması sayesinde daha çok sayıda öğrencinin derse katılımı sağlanabilmektedir . Bu 
özellik hem öğrenci hem eğitmen için esneklik sağladığı gibi eğitimin daha geniş öğrenci kitlelerine 
ulaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. WTE’nin öğretmene sağladığı esneklik sayesinde öğretmen, öğrenci 
merkezli bir yaklaşımla salt öğretme işlevinden uzaklaşarak rehberlik etme işlevini yani eğitim sürecinin 
düzgün gelişmesi ve yürütülmesi için uygulayıcılık, düzenleyicilik ve yönlendiricilik fonksiyonlarını da 
üstlenebilmektedir .

Öte yandan WTE kendi kendini yönetebilen ve yönlendirebilen bir yapıya olanak sağlamakta, her 
an güncellenebilir olmasından dolayı taze bilgiler içerir ve bu sayede canlı bir içerik sunmaktadır . 
WTE ayrıca öğretmen ve öğrencilere eğitim-öğretim faaliyetlerine doğrudan katılma imkânı vermekte-
dir. Çünkü WTE öğretmen ve öğrencilere sisteme kayıt, ders ekleme, görsel ve işitsel öğe ekleme ve 
raporlama gibi olanaklar sunmaktadır.

WTE’nin geleneksel eğitim metotlarına karşı üstünlükleri yanında elbette bazı eksiklikleri de mevcut-
tur. WTE’nin öğrenen ile öğreten ve diğer öğrenenler arasındaki fiziksel etkileşimi ortadan kaldırması 
sorunlar arasında ilk sıralarda sayılmaktadır. Öğrenenlerin önemli bir kısmının WTE’ye ilişkin program 
ve yazılımların kullanımı için gerekli bilgisayar ve internet kullanımı bilgisine ya hiç sahip olmaması ya 
da başlangıç düzeyinde ehil olması da ilk sıralarda sayılan diğer sorunlardandır. Öte yandan internet 
tabanlı öğrenmenin yüksek sorumluluk duygusu ve öz disiplin gerektirmesinden dolayı düşük motivas-
yona ve düşük profilli çalışma alışkanlıklarına (çalışma saatleri ve metotlarının belirlenmesi açısından) 
sahip olmaları durumunda internet tabanlı eğitim uygulamalarının başarı oranı oldukça azalmaktadır . 
Ayrıca, WTE ile ilgili teknik konularda da sorunlar yaşanabilmektedir. WTE’nin çok ortamlı eğitim ma-
teryallerinin yani video, resim ve benzeri çeşitli dokümanlarının aynı anda paylaşımını gerektirmesi 
durumunda internet hızından dolayı da bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Buna ek olarak büyük öğrenci 
kitlelerine ulaşılmak istenmesi teknolojik altyapı sorunlarına neden olmakta ve WTE materyallerinin 
geliştirilmesi yüksek maliyetlere neden olabilmektedir.

the concept of “attendance”. IN WBL, students are not physically in a classroom. They 
can participate in the learning activity independently from location and time as well. More 
over, with this methodology, the communication style can be more democratic, when com-
pared with traditional classroom system where the lecturer-centered communication is 
dominant. And since there is no time and location limitation, the number if students par-
ticipating the class is higher. This feature brings flexibility to both student and the lecturer; 
and eases the program to expand to larger number of student. Due to the flexibility that 
WBL gives to lecturer, he or she is not limited with the “teaching” function anymore but 
gets a student-centered approach and can commit his or her guidance function which 
means implementation, arrangement and direction for proper development and conduct 
of learning process.

On the other hand, WBL enables a self managed and self directed structure; contains 
current data as it can be updated at any time and thus offers a live content. Besides, WBL 
gives the teacher and students the possibility of direct participation to learning activity. 
Because it offers the students and teachers various facilities like: registration, enclosure of 
new classes, addition of audio-visual materials and reporting. 

Of course there are some inconveniences of WBL beside its advantages compared to 
traditional learning methodologies. The major challenge is that WBL destroys the physi-
cal interaction between students and the lecturer and within students as well. Another 
important problem is that a significant part of the teachers either have very limited or 
don’t have any computer and internet skills needed to use WBL programs and softwares. 
On the other hand since WBL requires strong sense of responsibility and self discipline, 
the success rate of internet based learning programs is relatively lower, if the participants 
don’t have self motivation and high quality of studying attitudes (studying hours or defining 
learning methods). WBL can also cause technical problems. With the need of synchro-
nized use of multimedia educational materials like videos, pictures and similar documents, 
there can be some problems due to internet speed. In addition, the need to reach large 
mass of students causes technological infrastructural problems and high costs to improve 
WBL materials. 

Ülkemizde meslek elemanlarının eğitim düzeylerinin 
yükseltilmesi ve mesleki eğitimde gelişmiş ülke stan-
dartlarının yakalanması özelikle ulusal kalkınma için 
büyük önem arz etmektedir. Bu noktada da mesleki eği-
timin bünyesine dâhil edilmesi gereken büyük bir kitle 
mevcuttur. Bu büyük hedef kitlesinin coğrafi olarak çok 
dağınık ve öğretici merkezlere uzak oldukları düşünül-
düğünde mesleki alanda uzaktan eğitimin özellikle de 
erişim ve etkileşim kabiliyeti göz önünde bulunduruldu-
ğunda Web tabanlı eğitimin önemi ön plana çıkmaktadır. 
Bu hedef kitle farklı coğrafyalarda yerleşmiş, belli bir aile 
ve iş düzeni olan ve yerleşmiş oldukları merkezlerden 
klasik öğretim yöntemleri ile eğitim alacakları başka bir 
merkeze gitmek üzere uzun süreli olarak yerlerinden 
ayrılmaları mümkün olamayan kişilerden oluşmaktadır . 
Bu çerçevede genel olarak uzaktan eğitim özelde de 
Web tabanlı uzaktan eğitim bu kitlenin eğitimi için dü-
şünebilecek en verimli çözümlerden biri olabilir. Mesleki 
eğitim faaliyetleri açısından önemli katkılar sağlayabi-
lecek bir esnekliğe sahi olan Web tabanlı eğitim etkin-
liklerinin uygulama aşamasında diğer konulardaki Web 
tabanlı eğitim faaliyetlerinden ayrılan özellikleri vardır.

 A) Web Tabanlı Uzaktan Eğitimin Meslek 
Eğitimi Alanına Uygulanması 

Web tabanlı olarak verilmek istenen eğitim eğer mes-
leki ve teknik alanda olursa bazı farklılıklar arz edebil-
mektedir. Mesleki teknik eğitimde öğrenme süreci bü

Raising the educational level of employees and 
achieving the developed countries’ standards in vo-
cational training programs is highly important for the 
national development of our country. At this point 
there is a big crowd needs to be involved in voca-
tional training programs. Considering that this popu-
lation is sparsely settled around the country and far 
from the learning centers, distant learning especially 
web based learning becomes more important with 
its access and interaction abilities. This target group 
is made of people settled in distant locations, hav-
ing their family and work system, and not having the 
chance to leave their location for long time to go to a 
learning center where they will get training with classi-
cal learning methods.. In this framework, distant learn-
ing in general and web based learning in specific can 
be one of the most efficient ways for the training of 
those people. The application of web based learning 
activities, offering a considerable flexibility and thus 
creating a notable contribution to vocational train-
ing fields, differs from web based learning activities in 
other disciplines. 

A) - The Application of Web Based Dis-
tant Learning in Vocational Trainings

There can be some differences if the web based 
program is about vocational and technical subjects. 
In vocational technical training, learning is based on 
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yük oranda görselliğe ve işitselliğe bağlıdır. Mesleki eğitimde teknik konuların aktarılması 
esnasında sözel anlatımdan çok görsel anlatım gerekli olmaktadır. Bu nedenle meslek eği-
timinde görsel anlatım sesli anlatım ile desteklenmelidir. Mesleki teknik eğitimde görüntü, 
animasyon ve ses kullanımına ihtiyaç sosyal alanlardaki eğitime göre daha fazladır. Bu yüz-
den de Web tabanlı olarak yapılacak bir mesleki teknik eğitimde çoklu ortam (multimedya) 
denilen araçların kullanımına ihtiyaç hâsıl olmaktadır .

Mesleki eğitim söz konusu olduğunda atölye ve laboratuar uygulamaları da devreye gir-
diğinden WTE metotlarıyla yapılan mesleki eğitimde atölye ve laboratuar uygulamalarının 
internet vasıtasıyla simülasyonlar ve animasyonlar kullanılarak öğrencilerin kullanımına 
sunulması gerekmektedir. Bu noktada benimsenebilecek bir diğer yöntem de geleneksel 
mesleki eğitim yöntemleri ile internet tabanlı mesleki eğitim faaliyetlerinin birlikte gerçek-
leştirilmesidir. Örneğin, teorik öğretim Web tabanlı uzaktan öğretim teknikleriyle verilirken, 
atölye ve laboratuar uygulamaları gerçek mekânlarda gerçekleştirilebilir.

Mesleki eğitim teoriden çok uygulamaya dayandığından, öğretim yöntemleri konusunda 
öğretmenin veya öğretim elemanının seçme özgürlüğünün olması gereken bir alandır. Bu 
noktada Web tabanlı eğitim pek çok olanak sunmaktadır. Web ortamındaki sınavlar, ödev-
ler, örnek soru çözümleri, deneme sınavları, sohbet ve e-mail hizmetleri ile hem öğrenci 
hem de öğretici önündeki seçenekler arttırılmaktadır. İlgili mesleki eğitim Web sayfasında 
arama, ftp, listeler, haber grupları, e-mail, sohbet ve tartışma grupları olanakları sunularak 
öğrencilerin bilgi ve becerileri de arttırılabilmekte ve başarı düzeyleri kolay bir biçimde ta-
kip ve kontrol edilebilmektedir. Bu olanaklarla çalışanlar zaman ve coğrafi engelleri aşarak 
uzaktaki bir programa, üniversiteye ulaşabilmekte ve çok sayıda çalışanının aynı anda, kısa 
bir zaman diliminde eğitilmesi ve mesleki niteliklerinin artırılması sağlanabilmektedir. Öte 
yandan WTE, bilhassa çalışanların aile ve işlerine ait farklı rollerini kolaylıkla yürütmeye de-
vam etmelerini sağlaması ve esnek olması nedeniyle tercih edilebilecek bir eğitim meto-
dudur. WTE, özellikle çalışan, ailelerinden ayrılmak istemeyen ve aynı zamanda da profes-
yonel gelişimlerini sürdürmek isteyenler için uygun bir sürekli eğitim olanağı sunmaktadır .

B) Mesleki Eğitimde Web Tabanlı Eğitim Sistemi 
Kullanımına Örnek: Moodle

İnternet tabanlı eğitim faaliyetlerinde kullanılan yazılım-
lar genellikle “Öğrenme Yönetim Sistemleri” (Le-
arning Management System / LMS) olarak 
anılmaktadır. Farklı firma ya da giri-
şimlerce oluşturulan birçok 
LMS yazılımına inter-
net aracılığı ile ulaş-
mak mümkündür. 
Ülkemizde genel ola-
rak yükseköğrenimde 
kullanılan Öğrenme Yö-
netim Sistemleri’nin orta-
öğretimde mesleki eğitim 
veren meslek liselerinde 
uygulandığı bir örnek mev-
cuttur. Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yürütülen “Mesleki 
Eğitim ve Öğrenim Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi” (ME-
GEP) kapsamında Endüstri Meslek 
Lisesi Web Programcılığı Alanında 
verilen Web Tasarım ve Programla-
ma, Görsel Programlama ve Bilişim 
Teknolojilerinin Temelleri derslerinde 
kullanılan modüllere destekleyici ve 
tamamlayıcı olarak “Moodle” eğitim sis-
teminin kullanımıyla başlanılmıştır . Dün-
yada yaygın olarak kullanılan bu sistem 
GPL lisanslı, PHP tabanlı, modül ders kuru-
lum özellikli, 70’den fazla dil desteğine sahip 
açık kaynak kodlu bir eğitim sistemidir ve PHP 
(Personel Home Page) destekli bir sunucu üze-
rinden işletilmektedir . Diğer birçok Web tabanlı eğitim sisteminde de Web say-
fasının hazırlanması aşamasında PHP, HTML ve FrontPage gibi platformlar kullanıl-
makta, Web sayfalarının tasarımında Flash, Fireworks ve Javascript gibi programlardan  
faydalanılmaktadır.

audio –visual structure. Visual expressions rather than verbal expressions are more convenient, during 
the conversation of professional technical subjects. Therefore, visual expressions shall be supported 
with vocal expressions in vocational trainings. The need for image, animation and vocal materials in the 
vocational technical trainings is relatively higher than the trainings in social fields. So the need for the 
use of multimedia tools appears when the case is a web based vocational technical training program. 

Workshops and laboratory exercises come to scene in a vocational training program. In a vocational 
training designed with WBL methodologies, these workshops and laboratory exercises shall be open 
for the use of participants with simulations and animations via internet. At this point, another adaptable 
method is to use both Internet-based techniques and traditional training methodologies. For example, 
theoretical training can be given by web based distant learning techniques while workshops and labo-
ratory exercises can be organized in real situations. 

Since the vocational trainings are based on practice rather than theory, teacher or the lecturer shall 
have the freedom of choice in terms of learning teaching methods. Web based learning offers many 
possibilities at this point. The alternatives for both the students and the lecturer increase, due to exams, 
home work assignments, problem solving demonstrations, trial exams, chat and e-mail services offered 
on web. With search engines, ftp, lists, news groups, e-mail, chat and discussion groups located on 
the related vocational training web site, students can improve their knowledge and abilities and eas-
ily check and track their results. With these facilities, working people can overcome time and location 
related difficulties and have access a distant program or university. Therefore, many employees can 
simultaneously get trained and improve their professional qualifications in a short period of time. On the 
other hand WBL is a preferable method as it is flexible and enables working people continue easily with 
their different roles in their jobs and families. WBL offers a continuous education opportunity, convenient 
for those who work, cannot leave their families but want to carry on their professional development at 
the same time. 

B) An Example to the Use of Web Based Learning System in Voca-
tional Education: Moodle

Softwares used in Internet based educational activities are generally named 
Learning Management Systems (LMS). It is possible to access many LMS soft-
ware suites created by different companies or initiatives through the Internet. 
There is an example in our country where general higher educational Learn-
ing Management Systems used for higher education are applied to vocation-
al high schools providing vocational education in middle education. In the 
scope of the “Pro- ject to Strengthen Vocational Educational and Learning 

System” (MEGEP) the utilization of the “Moodle” edu-
cational system as a complementary and support-

ive system for the modules used for Web Design 
and Programming, Visual Programming and 

ICT Technologies Foundations provided in 
the Industry Vocational High School Web 

Programming area. Used extensively 
in the world, this system is an edu-

cational system licensed by GPL, 
PHP based, has a module lesson 

installation feature, enabling 
more than 70 languages 

with an open source 
code, and is operated 

over a PHP (Personal 
Home Page) sup-

ported server. 
In many other 

web based 
e d u c a -

t i o n a l 
s y s -

t e m s , 
p l a t f o r m s 

such as PHP, 
HTML and Front-

Page are used for the 
preparation of the Web 

page and programs such as 
Flash, Fireworks and JavaScript 

are utilized in the design of the web 
pages.

Many modules were created in the frame-
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MEGEP çerçevesinde öğrencilerin meslekleri seçmelerine ve seçtikleri mesleklere hazırlan-
maları ve eğitim aldıkları mesleki alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere birçok modül 
oluşturulmuştur. Alan modüllerin sayısı an itibariyle 58’dir ve modül geliştirilmesine devam edil-
mektedir . Bu proje çerçevesinde ahşap teknolojisinden ayakkabıcılık ve saraciye teknolojisine, 
harita-tapu-kadastrodan hasta ve yaşlı hizmetlerine, laboratuar hizmetlerinden bilişim teknolo-
jilerine kadar çok farklı alanlara ilişkin dersler ve bu derslere ait dokümanlar ile görsel ve işitsel 
materyaller internet ortamında Moodle eğitim sistemi vasıtasıyla öğrencilere sunulmaktadır.

Moodle 5 farklı özellikte ders materyali sunma olanağı tanımakta ve öğrencilerin bütün duyu 
organlarına yönelik içerik hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. Moodle ile bu materyaller düz 
metin sayfasıyla, Web sayfasıyla, İnternet’te başka sayfalara bağlantıyla, dizinler içerisinde 
önceden yüklenmiş dosyalara bağlantıyla veya etiket oluşturarak sunulabilmektedir. Ayrıca 
Moodle yazılımıyla 6 farklı etkileşimli ders etkinliği oluşturulmuştur. Bu etkinlikler dersleri daha 
da zevkli hale getirmekte ve öğrenciler için bu yolla daha zengin içerikli dersler hazırlanması 
olanağını ortaya çıkarmaktadır. Bu sunum etkinlikleri ödev, tek soruluk anket, bülten, ders ve 
sınavlardan oluşmaktadır. Bunun dışında öğrencilerin başkalarıyla etkileşimli bir şekilde iletişim 
kurabilmeleri için Moodle sistemi içinde 5 farklı etkinlik mevcuttur. İletişim açısından önem bir 
yer tutan ve sağladığı çoklu iletişim olanağı sayesinde derslerin daha verimli geçmesini sağla-
yan bu etkinlikler sohbet odası, forum, sözlük, Wiki ve uygulamalı çalışmalar (workshop) olarak 
sıralanabilir .

MEGEP çerçevesinde, Moodle ile kurulan uzaktan eğitim modülleri ile 2 yıl boyunca ders-
ler işlenmiş ve Moddle MEGEP modül yapısına paralel olarak destekleyici nitelikte kullanıl-
mıştır. Öğrencilerin derslere olan ilgilerini arttırma adına görsel öğelere ağırlık verilmiş ve 
böylece çevrimiçi sınıflarda %90 devamlılık sağlanmıştır. Bu çevrimiçi sınıfların devamlılık 
konusunda pek sorun yaşamadığını göstermektedir. Örneğin MEGEP çerçevesinde yapılan 
uygulamalardan birinde “bilişim teknolojileri” konusunda eğitim almaya başlayan öğrenci-
lerin “Bilişim Teknolojileri Temelleri” dersinde ele alınan temel donanım ve yazılım kavram-
larını öğrenebilmeleri için Moodle’ın bir modülü kullanılmıştır ve modül içerisinde kullanılan 
sunular ve görsel simülasyonlarla desteklenen konu anlatımları sayesinde öğrencilerin 
derslere olan katılımlarının arttığı tespit edilmiştir. Öte yandan öğrencilerin sınıf içerisinde 
anlamadıkları konular ile ilgili soru sorma alışkanlıklarının da bu Web tabanlı uzaktan eğitim 
sistemi vasıtasıyla pekiştirildiği görülmüştür . 

C) Web Tabanlı Meslek Eğitimde Karşılaşılan Güçlükler
Pek çok örnek uygulama göstermektedir diğer alanlardaki Web tabanlı uygulamalar gibi mes-

leki eğitim amaçlı sistemlerin uygulanması esnasında da hem teknik hem de eğitsel açıdan pek 
çok sorunla karşılaşılabilmektedir. Bu problemlerden bazıları teknik eksiklikler ya da yetersizlik-
lerden dolayı yaşanmaktadır. Özellikle servis sağlayıcı, bağlantı hızı ve virüslerden kaynaklanan 
pek çok problem Web tabanlı mesleki eğitim uygulamalarında kullanıcıların karşısına çıkabil-
mektedir .

Teknik problemlerin yanında eğitsel açıdan da birçok sorun yaşanmaktadır. Mendi ve diğer-
lerinin takım tezgâhlarında talaş kaldırma ilkelerinin öğretimi için hazırladıkları Web sitesi ve 
bu site marifetiyle bir deney grubu üzerinde yaptıkları incelemeden elde ettikleri sonuçların 
da gösterdiği gibi derslerin gerçek sınıf ortamında olmaması pratiğin çok ön planda olduğu bir 
eğitim türünde öğrenciler derslere odaklanmakta zorluk çekmektedirler .

Mustafa Yeniad’ın Antakya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölü-
mü öğrencilerinden seçilen örneklem grubu üzerinde yaptığı ve bilgisayar ağ sistemleri ile ilgili 
olarak tasarlanan bir örnek ders sonrasında bu öğrencilerin Web tabanlı mesleki eğitim sistem-
lerine ilişkin algılarını ortaya çıkarmaya çalıştığı çalışmasının sonuçlarından da anlaşıldığı üzere; 
öğrenciler, büyük bir çoğunluğu öğrenenin merkeze alındığı ve öğrenciyi aktif kılan uygulamalar 
içinde bulunmaktan büyük oranda memnun olsalar da dersi izleyici olarak takip etmeyi tercih 
eden ve WTE’nin gerektirdiği öz disiplin ve sorumluluk niteliklerini taşımayan azımsanmayacak 
sayıda öğrenci vardır. Bu inceleme ayrıca, öğrencilerin WTE sürecinde kullanılan e-öğrenme 
ortamlarının teknik yapısı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını da ortaya çıkarmıştır. Öte 
yandan aynı inceleme, öğrenci algılarının WTE sürecinde kullanılan e-öğrenme ortamlarının 
uygulama gerektiren derslerde pek başarılı olamayacağı yönünde olduğunu göstermektedir .

Nursal Arıcı ve Mustafa Yekta’nın Hacettepe Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik Bö-
lümü 1. sınıf öğrencileri üzerinde geleneksel eğitim metotları ve WTE arasında karşılaştırma 
yapmak üzere 15’şer kişilik bir deney grubu ile kontrol grubu üzerinde yaptığı araştırma da 

work of the MEGEP to ensure that students can choose their professions and are prepared voca-
tionally and can develop their skills and knowledge in the professional area wherein they receive 
training. The number of area modules is 58 and the development of modules is continuing. Within 
the framework of this project many courses in woodworking technology to shoe making and leather 
working technology, even from the care of the elderly and patients to mapping and surveying, labo-
ratory services to ICT technologies, and audiovisual materials and documents belonging to these 
lessons are offered to students in the Internet environment through the Moodle educational system.

Moodle 5 provides the possibility of offering lesson materials with different characteristics and 
allows the preparation of content aimed at all the sensory organs of students. These materials can 
be offered through Moodle with plain text pages, via links to other pages over the Internet, links to 
previously loaded files in folders or by creating labels. Also 6 different interactive lesson activities 
were created with the Moodle software. These events make lessons more enjoyable and there 
is the capability through this method to prepare lessons with richer content for students. These 
presentation events consist of homework, single question surveys, bulletins, lessons and exami-
nations. In addition, there are 5 different activities within Moodle in order to allow students to 
establish interactive communications with others. These events that have an important place for 
communications and allowing the lessons to be more productive due to the multi-communica-
tion channels are chat rooms, forum, dictionary, Wiki and applied work in the workshop.

Lessons were taught for 2 years with distant learning modules set up with Moodle in the frame-
work of MEGEP and parallel to the Moodle MEGEP module configuration, they were used on a 
support basis. Visual elements were emphasized to increase the interest of students towards 
lessons and 90% attendance was achieved thus in online classes. This shows that network 
classes do not experience too many problems as far as attendance. For example in one of the 
applications carried out in the framework of MEGEP, a module of Moodle was used for students 
starting to receive training in the area of “ICT technologies” to be able to learn the basic hard-
ware and software concepts taken up during the “Foundation of ICT Technologies” lesson, and 
thanks to the lecturing supported by the presentations used within the module and supported 
with visual simulations, it was determined that attendance of students in the lessons increased. 
On the other hand, it was observed that the habit of students to ask questions about subjects 
they do not understand is reinforced through this Web based distant learning system.

C) Difficulties Encountered in Web Based Vocational Education
Many example applications indicate that as in Web based applications in other areas, there are 

many problems encountered both from a technical angle and educationally during the application of 
the systems with a purpose of vocational education. Some of these problems may be encountered 
due to technical deficiencies or incompetencies. Many problems occurring due to service providers, 
connection speeds or viruses, may trouble users in Web based vocational education applications.

In addition to technical problems, many educational problems may also be experienced. As the 
results obtained by Mendi et al during a study they conducted on a trial group with a Web site 
prepared for the removal of eliminating shavings in machine tools demonstrated, the fact that the 
lessons are not in a real classroom situation, leads to difficulties in students focusing on lessons in a 
type of training where practice is highlighted.

 
Following an exemplary lesson conducted by Mustafa Yeniad, upon the sampling group selected 

from among Antakya Vocational School of Higher Education Computer Technology and Program-
ming Department students designed for computer network systems, wherein an attempt was made 
to discover the perceptions of these students concerning Web based vocational education systems, 
although a large majority of the students were mostly satisfied from being present in an application 
where learners are taken into the center and rendering the student more active, there is an undeni-
able number of students who prefer to watch the lesson as an observer while not possessing the 
responsibility and self-discipline required by WBL. This study also revealed that students did not 
have sufficient knowledge about the technical configuration of e-learning environments utilized in 
the WBL process. In addition, the same study demonstrates that student perceptions will not be very 
successful in lessons where e-learning environments used in the WBL process require practical ap-
plications. 

During the research trial conducted by Nursal Arıcı and Mustafa Yekta on 1st year students of Hac-
ettepe Vocational School of Higher Education with an experimental group of 15 individuals and a 
control group, in order to make a comparison between traditional instruction methods and WBL, it is 
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WTE’nin geleneksel yüz yüze eğitim metotlarında çok daha verimli sonuçlar doğurmadı-
ğını teyit etmektedir. Bu incelemede yapılan başarı testinde WTE’ye tabi tutulan deney 
grubu ile geleneksel metotlarla eğitim verilen kontrol grubu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Mesleki bir konunun öğretiminde çoklu ortam ile destek-
lenmiş Web tabanlı eğitimin öğrenci başarısına etkisi geleneksel mesleki teknik öğreti-
minkinden daha fazla değildir .

Sonuç
Daha önce de belirtildiği üzere Web tabanlı olarak verilmek istenen eğitim eğer mesleki ve 

teknik alanda ise diğer alanlara göre bazı farklılıklar arz etmektedir. Mesleki eğitimin uygulama 
ağırlıklı bir içeriği olması WTE’nin diğer alanlara göre daha karmaşık bir uygulamasını gerektir-
mektedir.  Bu noktada web tabanlı mesleki uzaktan öğretimin özellikle yapım süreci büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle yapım aşamasında teknoloji seçimi ve planlaması öğretimde kazandı-
rılacak hedefler doğrultusunda özenle hazırlanmalı ve kaliteli ve etkin bir Web tabanlı mesleki 
uzaktan öğretim sunulabilmesi için teknoloji seçimine karar verilmeden evvel mutlaka öğretimsel 
hedefler ve değerlendirmeler üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Bu Web tabanlı mesleki eğitimin uygu-
lamasından kaynaklanan sorunların en aza indirgenmesi için büyük önem taşımaktadır.

Web tabanlı mesleki eğitim sisteminin verimliliğini arttırmak ve yaşanılan sorunları azaltmak 
için sistemin yürütülmesinde kullanılacak web programlarından bunlarda hangi standartların 
aranacağına, kullanılacak programlama dillerinden sistemin güvenliğinin nasıl sağlanacağına 
ve çeşitli saldırı ya da virüslerden nasıl korunulacağına kadar tüm süreçler dikkatle planlan-
malı ve buna göre uygulanmalıdır. Ayrıca, mesleki eğitim çok ortamlı eğitim materyallerinin 
kullanımını gerektirdiğinden yeterli bant genişliği, yüksek erişim hızı, hizmetin işlevselliği ve 
devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Mesleki eğitimde çok sayıdaki modülün bir bütünlük 
arz etmesi ve uyum içinde çalıştırılabilmesi, ayrıca çok ortamlı ders materyallerinin düzgün ve 
verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi ve öğrencilerin derslere ilgilerini canlı tutabilecek düzeyde 
tasarlanabilmeleri için üst düzey teknik uzmanlık bilgisine ihtiyaç vardır. Bu yüzden Web tabanlı 
mesleki eğitim sistemleri yüksek düzeyde teknik bilgiye sahip kişiler tarafından tasarlanmalı, 
hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

confirmed that WBL does not bring about much more efficient results compared to traditional face-
to-face methods of education. No statistically significant differences were found in the achievement 
test conducted during this trial between the experimental group subjected to WBL and the control 
group receiving training with traditional methods of teaching. The impact of Web based learning 
supported by multimedia upon student achievement during the teaching of a professional subject is 
not more than traditional vocational technical instruction.

Conclusion
As it was indicated earlier, instruction intended to be supplied on a Web based media displays 

some differences if it is in the vocational and technical fields. The fact that vocational training has 
more of practice based content requires a more complex application of WBL compared to other ar-
eas. At this point, especially the production process of web based vocational distant learning carries 
great importance. Therefore, the choice and planning of technology must be carefully done in line 
with the objectives to be acquired by the instruction and before the decision on the selection of tech-
nology is made, the educational targets and assessments must be highlighted in order to be able to 
offer a high quality and effective vocational Web based distant learning platform. This is very impor-
tant to minimize problems originating from the implementation of Web based vocational education.

All the processes must be carefully planned and applied accordingly, all the way from which stand-
ards will be sought for the web programs to be used in the execution of the system, from the pro-
gramming languages to be used for the operation to how the system security will be enabled and 
how protection from various attacks and viruses will be ensured in order to increase the effective-
ness of the Web based vocational education system and to reduce the problems experienced. In 
addition, since vocational education requires the use of multimedia training materials, ample band 
width, high rate of access, functionality of service and sustainability are required. There is a require-
ment for a very high level of technical expertise in order to provide integration for a large number of 
modules functioning in harmony and to be able to operate the multimedia lesson materials properly 
and efficiently, and for a design that can keep the interest of the students alive. For this reason, Web 
based vocational education systems must be designed, prepared and operated by individuals who 
have a high level of technical competence. 
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Perşembe  buluşmaları:

Derviş Zaim ile 
“Öğle Keyfi”

“Lunch Break” 
with Derviş Zaim 

Thursday meetings:

Akademi’den Haberler /  News from Academy

Türk Hava Yolları’nın personelinin motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikleri devam edi-
yor. Bu etkinliklerde, farklı sektörlerden, sanat dünyasından tutun da akademisyenlere kadar 
çok geniş bir yelpazede, kendi alanlarında “usta”, “uzman”, “ünlü” olan isimler davet ediliyor 
ve çalışanlarla sıcak bir sohbet gerçekleştiriliyor. Konukların havacılık alanının dışında olma-
ları, THY çalışanlarının da yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Eğitim Başkanlığı’nın sorumluluğunda Kasım ayında gerçekleştirilen “Öğle keyfi” buluşma-
larının dördüncüsüne, ödüllü sinema yönetmeni Derviş Zaim konuk oldu. THY Eğitim Aka-
demisi konferans salonunda öğle saatlerinde gerçekleşen söyleşi her zamanki gibi yoğun 
ilgi gördü. 

Usta yönetmen Derviş Zaim, söyleşi sonrası yaptığı değerlendirmede, THY personelinin ilgi 
alanının ne kadar geniş olduğunu şu cümlelerle aktardı:

 “Karşılaştığım grup hem ilgili hem de derin sinema bilgisine sahipti. Hatta yönetmenlik 
okulu mezunları, amatör denemeleri olan Türk Hava Yolları personeli ile karşılaşmak beni 
çok etkiledi. Bu güzel söyleşi için beni buluşturanlara teşekkür ediyorum”. 

 
Kimdir Derviş Zaim?

Türkiye’nin yetiştirdiği sinema değerlerinden biri... Filmleri Oscar adayı olan bir yönetmen... 
İslam sanatını filmlerinde derinlikli işleyen bir usta…

1964 Kıbrıs doğumlu olan Derviş Zaim Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İşletme bölümünü tamamladıktan sonra İngiltere Warwick Üniversitesi’nde “Kültürel Ça-
lışmalar” dalında yüksek lisans yaptı. Televizyonda metin yazarlığı yapan Zaim, 1995 yılında 
yayınlanan ilk romanı “Ares Harikalar Diyarında “ile Yunus Nadi Roman Ödülü aldı. İlk filmi 
“Tabutta Röveşata” ile yurtiçi ve yurtdışında birçok ödüller alıp sinema otoritelerince büyük 
takdir toplayan Derviş Zaim’in hem iç piyasa da hem de uluslararası festivallerde birçok ödül 
alan uzun metrajlı filmleri arasında  “Gölgeler ve Suretler”, “Nokta”, “Cenneti Beklerken”, 
“Filler ve Çimen” ile “Akamas”’ı sayabiliriz.

Uluslararası sinemanın bilinen yüzleri arasına giren Derviş Zaim, ülkemizin adeta bir marka 
yüzü olarak yurtdışında bayrağımızı birbirinden etkileyici filmleri ile gururla dalgalandırıyor.

 Turkish Airlines keeps organizing employee  motivation activities. These activities host a wide va-
riety of “master”, “expert” “celebrity” profiles from many different walks of life, from art to academia 
invited for a warm discussion with Turkish Airlines employees. The employees really enjoy getting 
to listen to guests from outside of aviation industry.

Organized by Training Presidency, the fourth one of these gatherings took place in November 
which hosted award winning filmmaker Derviş Zaim.The talk took place at the conference room of 
Turkish Airlines Aviation Academy and gathered a large crowd as usual. 

After the colorful conversation, renowned director  Derviş Zaim shared his impressions on how 
large the employees’ fields of interest were: 

“My audience was very involved and had a profound culture of cinematography. I was really im-
pressed to see graduates of cinematography and amateur directors among Turkish Airlines em-
ployees. I am thankful to the people who made this possible.” 

Who is Derviş Zaim?

He is one of Turkey’s cinematographic assets … A director of Oscar nominated films ... A master 
who instills Islamic arts in depth in his films…

Born in Cyprus in 1964, Derviş Zaim  graduated in Business Administration from Boğaziçi Univer-
sity in He completed his masters degree in Cultural Studies at the University of Warwick . He worked 
as a copy writer for television shows and 

In 1995 his first novel “Ares in Wonderland” won the prestigious “Yunus Nadi” literary prize in 
Turkey.

Somersault in a Coffin (1996) was his debut as director and screenwriter, which won awards at 
numerous  film festivals in Turkey and abroad  followed by his other award winning films like  El-
ephants and Grassl, Dot, “Shadows and Silouettes”  “Awaiting Heaven”  and “Akamas” .

Now among the famous profiles of international filmmaking, Derviş Zaim, almost a brand image 
of our country, makes Turkey proud in the international arena with his every new film more striking 
than the one before 

Güneş Batum Esen / TAA Uzman / TAA Specialist
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Yeni bir yapılanmanın eşiğinde
Libya Havayolları
At the doorsteps of a restructuring
Libyan Airlines
Libya, yaşadığı büyük travmanın ardından yeniden yapılanma sürecine girdi. Libya 
Havayolları’na eğitim desteği de Türk Hava Yolları’ndan geldi. Eğitimler, Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi’nce verilecek.

Libya is in a process of a major restructuring process after the colossal trauma she has gone 
through. Turkish Airlines stepped forward tor training support to Libyan Airlines. Turkish Airlines 
Aviation Academy shall be in  command of these trainings.

Akademi’den Haberler / News from Academy

Merve Oruç / TAA Memur / TAA Clerk

Libya Havayolları, sözcük grubu ile her nere-
de karşılaşsam, üzerimde herkesin algısından 
farklı anlamlar taşıyan bir etki yaratacak olması 
son derece normal bir durum aslında. Neden 
mi? Eylül ayı bitiminde, muazzam bir heyecan 
ve şevkle başladığım Türk Hava Yolları serü-
venimde başlama noktasını, Türk Hava Yolları 
tarafından Libya Havayolları’na verilecek ol-
dukça geniş içerikli eğitim projelerinin, Eğitim 
Başkanlığı’na düşen kısmının teşkil etmesiydi 
neden. Benim görevim ise Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi’nce verilecek tüm eğitim-
lerin koordinatörlüğüydü. Başlangıç noktamın 
bu kadar mühim, bu kadar büyük bir görev 
olacağını pek tahmin etmiyordum açıkçası. 
Heyecanım daha da artmış, daha da gayret-
lenmiştim. Eğitim Başkanımız Prof. Dr. Şahin 
Karasar’dan, güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza 
kadar, tüm Türk Hava Yolları Havacılık Akade-
misi ailesinin eğitimler süresince karşılaşacağı 
zorlukların dozajını kestirmek şimdiden zordu.

 Her işin zor bir kısmı olacağı muhakkak,  an-
cak muhataplarınız, yaklaşık bir sene kadar 
süren, bölge halkının bünyesinde son derece 
yıkıcı etkiler yaratan ve dış güçlerle beslenen 
büyük bir iç savaşın ardından, yine aynı dış güç-
lerin “yardımı” ile kırk yılı aşkın süren Kaddafi 
rejimini sona erdirmişti. Onca süre hakimiyetini, 
büyük bir çoğunluğa göre zorbalık ve despo-
tizmle, küçük bir azınlığa göre ise hükmü altın-
dakileri, güçlü bir sahiplenme ve her türlü dış 
mihraktan koruma güdüleri ile sürdürmüş lider-
lerinin devrilmesi ve bir süre sonra yakalanıp 

linç edilmesiyle, yıkıcı etkileri, benliklerinden 
kolay kolay silinmeyecek müthiş bir travmanın 
en yoğun ve en acı aşamasındaydılar. Fakat 
içerisinde bulunduğumuz şartlar, ne güçlükte 
olursa olsun, bizlerin, Türk Hava Yolları ailesinin 
her bir ferdinin öncelikli yükümlülüğü, ailemize 
yakışacak şekilde hareket etmek ve misafirle-
rimize elimizden gelenin en iyisini zorlayarak 
daha da ötesinde hizmet vermek ve onları hoş-
nut etmek inancı ile tıpkı Irak Havayolları, tıpkı 
PIA Pakistan Havayolları, tıpkı Adriana Afgan 
Havayolları’na ve dünya üzerindeki çok sayıda 
havayolu şirketine verdiğimiz eğitimlerde sür-
dürdüğümüz mükemmeliyetçi düsturumuzu, 
Libya Havayolları için de devam ettirmekti. 

78 yılı aşkın bir süredir, Türk Hava Yolları mar-
ka değeri ile bütünleşen “başarı” ibaresini bu 
eğitimlerin sonunda da büyük bir keyif ve gu-
rurla yaşama bilincidir bu. İşte bu bilincin omuz-
larımıza yüklediği sorumlulukla yine bir Türk 
Hava Yolları klasiğine, başta Başkanımız,  Mü-
dürlerimiz, çok değerli hocalarımız ve tüm per-
sonelimizle imza atıp, ortaya çıkan tabloya, res-
mederken zorlu bir süreçten geçip, sonrasında 
çabasının, eserinin haklı gururu ile bakan bir 
ressam gibi tebessüm edip, yolumuzda büyük 
ve emin adımlarla ilerledikçe artan tutkumuzla, 
bilmenizi isteriz ki, ister zorlu, ister kolay, gelen 
her eğitim talebine, taliplisine en iyiyi vermek 
için biz daima burada olacağız.

Yarım yüzyıllık çalkantılı bir serüven
1964 yılında Libya Havayolları Krallığı olarak 

Actually, it’s quite normal that whenever I 
come across the words “Libyan Airlines”, it 
affects me rather differently than it does the 
overall public perception. Why? It’s because  
the majority of diverse trainings to be given to 
Libyan Airlines By Turkish Airlines happened 
to be the sarting point of my adventure at Turk-
ish Airlines that I have so enthusiasticly started 
last September.  My job was to coordinate all 
the trainings that the Aviation Academy was 
to deliver.Frankly,  I really hadn’t imagine that 
my starting point would be this important and 
big.  That made me even more enthusiastic 
and much more excited. It was hard to iamag-
ine the level of the hardships to be faced by 
or Turkish Airlines Aviation Academy family 
throughout the trainings , right from our Head 
of Training, Prof. Dr. Şahin Karasar  all the way 
down to our security staff personnel .

 Every task its hardships for sure; yet, this 
time our partners were people who ousted 
the Khaddafi regime of more than 40 years, 
after surviving through a rather devastating 
civil war fed by the outside forces which im-
pacted  the region as well. They were at the 
most intense and bitter stage of a terrible trau-
ma impossible to erase from their minds and 
hearts those devastating effects consequent 
to the ousting of their leader, who, for a vast 
majority, has reigned for so long with tyranny 
and despotism, while a small minority called 
this strong protectionism and the drive to save 
his people from all sorts of foreign factors.

Yet, no matter how challenging our condi-
tions were, the primary responsibility of each 
member of Turkish Airlines family was to 
honor our family manners and and to give our 
guests  the best we could offer to please them,  
stretching the current conditions so that we 
could continue our principle of excellence  
that we pursued in many previous trainings 
we have given to Iraq Airlines, PIA Pakistan 
Airlines, Adriana Afghan Airlines and many 
others globally. 

This is the consciousness, joy and pride of 
the success we have experienced for more 
than 78 years that has been incorporated 
to the brand value of Turkish Airlines. With 
the responsibility of this consciousness, 
once again, we would like to let you know 
that starting with our president, managers, 
esteemed trainers and all of our employees, 
like proud artists watching over their piece 
of art after rather  hard but rewarding work, 
we shall be here to respond to each and 
every training demand  taking huge, deci-
sive steps on our path  with our ever increas-
ing passion.

Half a century of a turbulent 
adventure

Founded in 1964 as Royal Libyan Airlines, 
the company realized first commercial flights 
in  1965. Based in Tripoli and Binghazi servic-
ing European and neighboring countries, the 
company has been revised many times going 
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Yine Kasım 2011 itibariyle, Eğitim Başkanlığımızca tedarik edilen çeşitli teknik, ticari ve kalite eği-
timleri için Eğitim Merkezimizde bulunan Libya Havayolları’nın üst düzey yöneticilerinden, kalite de-
netçilerine, uçak mühendislerinden, teknisyenlerine kadar çeşitli kademelerdeki personelinin eği-
tim talep koordinatörlüğünü yürüten Libya Havayolları Genel Müdürü Mohamed Askandarani’nin 
sözleriyle devam edecek olursak, “Türk Hava Yolları gibi alanında lider bir kuruluşla çalışmak ve 
böyle zorlu bir sürecin  hemen akabinde bu büyük kuruluşun personelimizce rol model olarak be-
nimsenmesi imkanını yakalamak, bizim için son derece büyük bir şans, çok önemli bir fırsat.”

Yine bir diğer Libya Havayolları personeli, Kalite Denetçisi Lamia da kendini son derece şanslı 
hissediyor; “ Son zamanlarda büyük gelişme kateden havacılık sektöründe ve çok geniş bir yelpa-
zeye yayılan eğitim tedariğinde, dünya lideri olmak adına emin adımlarla ilerleyen THY Havacılık 
Akademisi’ nde bulunmak, eğitim görmek, buradaki herkesin sıcaklığını paylaşmak, yaşadığımız acı 
olaylardan sonra, başımıza gelebilecek en güzel şeylerdendir diye düşünüyorum.”

Biz ise, THY Havacılık Akademisi olarak, bu güzel ve samimi övgüleri işitmenin, başımıza gelebi-
lecek en güzel şeyler olduğuna inanıyoruz aynı içtenlikle…

Mohamed Askandarani, Training and Formation Manager of Libyan Airlines as of November 
2011, coordinating all demands coming from the executive managers, quality inspectors,  aircraft 
engineers to technicians for various technical, commercial and quality  trainings of our Training 
Center takes the word here and continues as follows: “It is such a great opportunity for us that we 
will get to work together with such a leading company and get the chance of having this large 
company seen as a role model by our employees right after those dire times.”

Another employee of Libyan Airlines, Quality Inspector Lamia A. Farage Mohamed considers 
herself as one of those lucky people and states ; “ I believe after those bitter events that we have 
lived, being here at Turkish Airlines Aviation Academy, proceeding with sound steps on their 
way to global leadership in the wide training supply spectrum, joining trainings and sharing the 
warmth of everyone around here is the best thing that could happen to us.”

Kasım 2011 itibariyle, Libya Havayolları’ na ait, yaş ortalaması 4.4 yıl 
olan ticaret filosu şu şekildedir;

Also, a  VIP restructured Boeing 727-200 is in service of the Libyan Government.

Ayrıca, VIP yapılandırılmış, bir adet Boeing 727-200 Libya Hükümeti tarafından 
kullanılmaktadır.

As of November 2011, thecommercial fleet of Libyan Airlines has the 
following aircrafts, with an average age of  4.4 years

UÇAKLAR
AIRCRAFTS

FİLO
FLEET

Sipariş
Order

       YOLCULAR / PASSENGERS
F J Y TOTAL

Airbus A330-200

Airbus A350-800 

ATR 42-500

Bombardier CRJ900

TOTAL

-

-

2

8

15

4

4

-

-

13

-

-

0

0

-

-

0

7

-

-

48

68

TBA

TBA

48

75

kurulan şirketin, ilk gelir uçuşları 1965 yılında gerçekleşti. Kuruluşundan bu yana Tripoli ve Bingazi 
merkezli, Avrupa ve komşusu olan ülkelere servis sağlama odaklı şirket, Libya tarihinde vuku bulan 
önemli hadise ve dönemlere paralel süreçlerden geçmiş, isim değişikliği, uçuş yasakları, ambargo-
lar, iştirak değişimleri gibi hususlarda pek çok kez revizyon geçirmiştir.

Son olarak, yaşanan iç savaş ve ülkenin NATO tarafından uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin 
sonucunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca, 17 Mart 2011 tarihinde, Libya Hava-
yolları ile tüm uçuşlar feshedildi.

 

through parallel  processes that the country had, such as  name changes, flight bans, embargos 
and afffiliate changes. 

Recently ,  after NATO’s announcement as forbidden to flight zone due to the domestic war, 
all flights of Libyan Airlines were abolished on March 17th, 2011 as per United Nations Security 
Council resolution. 
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Akademi’den Haberler / News from Academy

104. IATP Konferansı için Budapeşte’de buluştuk 
104. in Budapest for IATP Conference 
Akademi’nin eğitim hiz-
metlerinin pazarlama ve 
satışı faaliyetlerini gerçek-
leştiren Pazarlama ve Satış 
Müdürlüğü’nün sorumluları 
olarak, amacımıza önemli 
derecede hizmet eden sek-
tör uzmanlarını uluslararası 
platformda buluşturan hava-
cılık etkinliklerinde yerimizi 
almaya devam ediyoruz. Bu 
itibarla, havacılık sektöründe 
dünyanın en prestijli ve zen-
gin içerikli etkinliklerinden 
biri olan IATP Konferansı 
için, 08 – 12 Ekim 2011 ta-
rihleri arasında Macaristan’ın 
başkenti ve Avrupa’nın en 
önemli şehirlerinden biri 
olan Budapeşte’deydik. 

As members of the Market-
ing and Sales Department, 
in charge of marketing and 
sales of the Academy’s train-
ings, we keep participating 
in aviation events bringing 
together the industry ex-
perts in the international 
arena. It is within that con-
text that we followed the 
IATP Conference on Octo-
ber 8-12, 2011 in Hungary’s 
capital, Budapest, one of 
the most beautiful cities of 
Europe. It is one of the most 
prestigious events of avia-
tion industry and has a very 
rich content.

Dergimizin bu ikinci sayısında, sonbaharla birlikte kurumuş yaprakların be-
zediği ve damarlarında Tuna’nın dolaştığı gotik şehir Budapeşte’nin tarihi 
mimarı dokusu eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe dair izlenimlerimi paylaş-
mak ve öncelikle bu etkinliğe neden katıldığımız konusunda sizleri bilgilen-
dirmek istiyorum. 

Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının kesiştiği alanda konumlanmış bir Asya ve 
Avrupa ülkesi olan ülkemizin bayrak taşıyıcısı niteliğindeki firmamız Türk 
Hava Yolları, kuruluşundan bu yana, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişim-
lerini onlara sağladığı eğitimlerle destekleyerek ve aynı zamanda sektörün 
ihtiyacını karşılamayı misyon edinerek eğitime verdiği önemi gözler önüne 
seriyor. 

Türk Hava Yolları, müşterilerinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayabil-
me ve hizmet kalitesini maksimum düzeyde tutabilmenin çalışanına sağla-
yacağı eğitimlerle mümkün olabileceği bilinci ile bünyesinde faaliyet göste-
ren iki akademi kurmuştur. Bunlardan bir tanesi olan Akademi, başta Türk 
Hava Yolları personeli olmak üzere sektörde faaliyet gösteren diğer tüm 
havacılık firması çalışanlarının eğitim ihtiyacını, tecrübeli ve alanında uzman 
eğitmenlerden oluşan kadrosu ile en doğru şekilde karşılamayı kendisine 
amaç edinmiştir. Akademi, yetkin eğitmen kadrosu ile müşteri memnuniye-

In this second issue of our magazine, I want to share my impressions 
about this event that took place in the historical architectural scene of 
Budapest, the gothic city embellished with autumn foliage with Dan-
ube running through its veins and also talk about the reasons of our 
participation. 

Turkish Airlines is the flagship brand of our country located at the 
intersection of Asia, Europe and Africa and since from the start, it has 
proven its commitment to training through a continuous   support it 
has provided for the professional and personal development needs 
of its employees as well those of the industry. 

Turkish Airlines has established two academies with the awareness 
of the importance of training to meet the needs and expectations of its 
customers and to keep service quality at par. The Academy as one of 
them, aims to to respond to the training needs of its own staff as well 
as the other companies of the industry in the best possible way with 
its experienced and field specialized training team.

The  Akademi with its competent training team and customer fo-
cused approach provides trainings either in its classes in Istanbul, 
Turkey’ys global metropol or at the premises of the customers by 

Ayşe Vural / TAA Pazarlama ve Satış Şefi / TAA Marketing and Sales Supervisor
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tini ön planda tutabilme anlayışı çerçevesinde eğitim hizmetlerini, Türkiye’nin metropol şehri İstanbul’daki 
sınıflarında müşterilerine sağlayabildiği gibi, eğitmenlerini dünyanın dört bir yanına göndererek, müşterilerinin 
eğitim merkezlerinde de hizmet verebilmektedir. 

Uçak Teknik Eğitimleri alanında, personelinin eğitim ihtiyacını karşılamasının yanı sıra dünyanın dört bir ya-
nındaki müşterilerine hizmet vererek bu alandaki başarısını kanıtlamış olan Akademi, aynı zamanda kargo, 
yolcu hizmetleri, yer hizmetleri, yönetim ve kişisel gelişim eğitimleri alanında da deneyimli eğitmenleri ile 
kaliteli hizmet verebilme anlayışına odaklanmıştır. Başarılı girişimlerine hız vermiş ve özellikle son dönemde 
havacılık eğitimlerinin her kategorisinde gelişimi ve büyümeyi hedeflemiştir. Özellikle Ticari ve Yer Hizmetleri 
kursları ile Yönetim ve Kişisel Gelişim eğitimlerinde siz değerli meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını daha efektif bir 
şekilde karşılayabilmek amacıyla çeşitli ortaklıklar kurma yoluna gitmektedir. Bunlardan bir tanesi, IATA ile en 
geniş kapsamlı ortaklık özelliğindeki Bölgesel Eğitim Ortaklığı anlaşması imzalamış olması ve bunun yanı sıra 
2012 yılı itibarı ile faaliyetlerine IATA Onaylı Eğitim Merkezi olarak devam edecek olmasıdır. 

2011 yılında IATA ile ortaklık çalışmalarını tamamlayan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 2012 yılı hedef-
leri kapsamında teknik eğitim alanındaki iki önemli proje için hazırlık süreçlerini başlatmıştır. Teknik eğitimlerde 
hizmet hacmini ve kalitesini artırmak amacıyla çıktığı yolda, belirlediği projelerden birisi EASA onaylı eğitim-
ler verebilmek ve sınav uygulayabilmek amacıyla temel eğitim okulu kurmak, diğeri ise EASA Part 147 onaylı 

sending the trainers all around the world. 
Having proven itself with technical trainings given to its own employees as well 

as many customers all aorund the world, the Academy has also focused on quality 
training services for cargo, ground handling, passenger services, management and 
personal development trainings with its expert team. The institution accelerated its 
achievements and targeted to grow in all catgories of aviation trainings recently. The 
Academy has chosen to start various partnerships to meet the needs of our dear col-
leagues especially with Commercial and Ground Handling classes and Management 
and Personal Development Trainings. The widest in partnership scope, our Regional 
Training Partnership with IATA is one example to that. The Aviation Academy will func-
tion as an IATA Accredited Training Center as of 2012. 

Having completed the partnership proces with IATA in 2011, the Aviation Academy 
started the preparation processes for two major technical training projects in 2012. One 
of these is to establish a Basic Training School to provide EASA approved trainings and 
exams in order to increase its service capacity and quality in technical trainings. The 
other one is to receive accreditation to give EASA Part 147 approved practical techni-
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teknik pratik eğitimler verebilmek için ilgili yetkiyi almaktır. Bu-
radaki yegâne amaç, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tamamlayıcı 
şekilde karşılayabilmektir. Böylece kabiliyetli olduğumuz EASA 
Part-147 onaylı teorik sınıf eğitimlerinden sonra, şuanda EASA 
Part 145 onayı ile verdiğimiz pratik kısımları da, müşterilerimize 
EASA Part 147 sertifikası ile sağlayabileceğiz. 

Teknik, Ticari ve Yer Hizmetleri, Yönetim ve Kişisel Davranış 
Eğitimleri’nden başka, Bilgisayar Destekli Eğitimler ve E-learning 
alanlarında da yeni eğitim oluşumlarının temelini atmış olan 
Akademi’nin işte tüm bu hizmetlerinden ve güncel gelişmeler-
den bu seçkin sektörün siz değerli mensuplarını haberdar ede-
bilmek ve hizmetlerimizin pazarlamasını yapabilmeyi amaçlıyo-
ruz.  Bu vesileyle 2007 yılından bu yana katıldığımız dünyanın en 
önemli etkinliklerinden olan IATP konferansına, bu yazıyla sizleri 
de götürmek, sektörün büyüleyici havasını solumaya olanak 
sağlayan ve aynı zamanda misafirleri için sosyal ve kültürel etki-

leşim ortamı oluşturan etkinlik hakkındaki deneyimlerimi sizlerle 
kısaca paylaşmak istedim. 

Bahar ve sonbahar aylarında olmak üzere yılda iki kez dü-
zenlenen ve dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden biri 
olma özelliğini korumaya devam eden konferansın sonuncusu, 
2011 sonbaharında Malev Hungarian Airlines’ın ev sahipliğinde, 
Avrupa’nın en büyüleyici şehirlerinden olan Budapeşte’de, Buda 
ile Peşte’yi birbirinden ayıran nehir olan Tuna’nın doğu yakasın-
da yeralan Peşte’de gerçekleştirildi. 

Konferansa bazı üye firmalar stant kurma yolu ile katılırken, 
bazıları ise toplantı salonundaki kendileri için rezerve edilmiş 
masalarda işbirliği yaptıkları veya yeni ortaklıklar kurmak iste-
dikleri firmalarla gün boyu görüşerek etkinliği tamamladılar. Aynı 
zamanda havacılığın çeşitli alanlarına ilişkin gelişmeleri içeren 
konuşmaların yapıldığı konferans salonlarında dinleyici olarak 
yerlerini aldılar. Akademi olarak biz de stant kurarak katılanlar 

arasında yerimizi aldık. 
Dışardan bakıldığında pek anlaşılamıyor olsa da etkinlik sü-

reci kadar öncesindeki hazırlık süreci de zaman alıcı, takip ve 
dikkat gerektiren bir faaliyetler silsilesidir. Her etkinlikte olduğu 
gibi bu etkinlik için de gümrük işlemleri zaman alabileceğinden 
bir ay öncesinden stantımızı etkinliğin yapılacağı ülkeye gönder-
memiz gerekiyordu. Bu nedenle firmamızın Kargo Birimi olan 
Kargo Başkanlığı yardımı ile stantımızın Budapeşte’deki Türk 
Hava Yolları ofisine gönderimini sağladık. Her seferinde bizden 
yardımlarını esirgemeyen Kargo Başkanlığı’nın değerli çalışanla-
rına ve özellikle koordinasyonda bizi yalnız bırakmayan Gümrük 
Şefi İbrahim Karataş’a teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca görevimiz 
süresince bize gerekli her türlü desteği sağlayan Budapeşte 
Müdürümüz Levend Arısoy başta olmak üzere tüm çalışma ar-
kadaşlarına yardımsever yaklaşımları ve desteklerinden dolayı 
şükranlarımızı sunuyorum. 

cal trainings The main goal here is to meet the complementary 
needs of our customers, so that we can complement our EASA 
Part 147 approved theoretical classroom trainings with EASA 
Part 147 approved practical trainings, which are now certified 
as EASA Part 145 practical trainings. 

The Aviation Academy has taken major steps an e-learning 
and now provides Computer Aided Trainings an addition to 
the Technical, Commercial & Ground Handling, Management 
& Personal Development topics. Our aim here is to inform and 
update you the select members of this unique industry on the 
latest developments about these services of the Academy and 
market our services in a better way...

In that respect, I would like to take you to one of the major 
global events which we participate since 2007, namely the 
IATP Conference. I wanted to walk you through this conference 
which gives the opportunity to breath in the magical atmos-
phere of the industry as well as concocting a social and cul-
tural interaction environment for its participants. Here are my 

impressions about this event.
 Organized semi-annually every spring and fall, this Confer-

ence is sponsored by Malev Hungarian Airlines and is one of 
the major events in the aviation industry... Most recently   the 
conference took place in the fall of 2011 in Budapest, one of the 
most magical cities of Europe at Peste on the eastern bank of 
Danube.  

Participating members had the opportunity to put up informa-
tion desks for some it was a chance to have meetings with cur-
rent or potential partners in specially reserved meeting rooms... 
They were also among the audience of conference rooms to 
listen to the speeches about the latest developments on nu-
merous fields of aviation industry. We participated to the event 
with our booth as Turkish Airlines Aviation Academy. 

The set-up phase of an event is at least as much time con-
suming as the event itself and is a compilation of many efforts 
which require attention and follow up. Since we knew from past 
experiences how long customs procedures can take, we need-
ed to send our materials to the event month before. That is why 

we have sent our booth to the Budapest Office of Turkish Air-
lines via the Cargo Unit of our company. We would like to take 
this opportunity to thank the esteemed employees of Cargo 
Directorate and especially to Customs Chief İbrahim Karataş 
who gave us a big hand in coordination. Also our Budapest 
Manager Mr. Levend Arısoy and all of his team deserve a big 
thank you for their helpful approach and strong support.

We went to Budapest a day before the event to pick up 
our booth from our office by Danube, bring it to the hotel, get 
registered, finish our set-up and other preparations and we 
checked in to our hotel. We set our booth up vey early on Sun-
day morning, which was the first day of the event. Some con-
ference rooms were gathering crowds for speeches. Meeting 
and greeting first timers as well as our previous acquaintances 
started our official meetings. We started to host our visitors 
same day by lunch. An exciting marathon awaited us. Prior to 
the busy schedule of business meetings starting on Monday, 
the event had a tradition of taking guests on a tour around the 
city to enable them to mix and mingle. The buses were waiting 
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Tuna’nın hemen yamacında yerleşik ofisimizden, himayesinde tuttukları stantımızı teslim alıp otele getirmek, 
etkinliğe kaydımızı yaptırmak ve diğer hazırlıklarımızı tamamlamak amacıyla etkinlikten bir gün önce ülkeye 
giriş yaptık ve etkinliğin gerçekleştirilecek olduğu otele yerleştik. Birinci gün olan Pazar sabahı erkenden stan-
tımızı kurduk, aynı zamanda bazı konferanslar başlamış, dinleyiciler salonları doldurmaya başlamıştı. İlk gün 
itibarı ile tanıyor olduğumuz ve ilk kez gördüğümüz yüzlerle görüşmelerimiz resmen başlamış oldu. Aynı gün 
öğleye kadar stantımızda misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Heyecanlı bir maraton bizi bekliyordu. Pazartesi 
itibarı ile başlayacak olan yoğun iş görüşmeleri öncesinde katılımcıların kaynaşmasına ve ön görüşmeler yap-
malarına ortam hazırlamak amacıyla etkinlik geleneği niteliğindeki uygulamalardan biri olan şehir turu için otelin 
önüne dizilmiş otobüsler bizleri bekliyordu. Şehrin önemli kültürel zenginliklerinin yer aldığı alanları gezmek 
için çıktığımız yol bizlere, Peşte’den Buda’ya geçme, şehrin henüz yıpranmamış korunaklı tarihin izlerini taşıyan 
otantik dokusunu seyretme ve bir at çiftliğini ziyaret ederek yöresel gösterilerini izleme fırsatı sundu. Seyircisi 
olduğumuz Macar at binicilerinin yaptığı şov, tam bir görsel şölen niteliğindeydi; izleyenlerini hayran bıraktı. 

Etkinliğin ilk gün olan Pazartesi günü sabahı erkenden stantımızın başındaydık. Sağ tarafımızda iyi ilişkiler 
içerisinde olduğumuz, bizim gibi eğitim hizmetlerini pazarlamak amacıyla stant kurmuş olan Egypt Air Trai-
ning Center, sol çaprazımızda ise eğitim ve bakım hizmetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla etkinlikte yer alan 
SR Technics konumlanmıştı. 

for us in front of the hotel to take us around. We crossed from Peste to Buda, vis-
ited the cultural and historical riches of the city, observed the well protected his-
torical sites, visited a horse farm and watched their local shows. The show of the 
Hungarian equestrians’ was a total visual feast and mesmerized the audience. 

We were ready at our booth early on Monday morning, the first day of the Con-
ference... To our right was our good friends from Egypt Air Training with their 
booth prepared to market their training services and to our left diagonally was 
the booth of SR Technics also there to promote their training and maintenance 
services. 

Based on the recent data, the conference hosted 111 member airline companies 
and 32 manufacturers, maintenance&repair providers and suppliers. Participat-
ing to this conference has become a traditional marketing activity for us also. 
We were there as the Marketing team with our competent, dynamic and young 
spirited members for active marketing and we have conducted one on one meet-
ings with our colleagues to keep our fingers on the pulse of the market. In line 
with our mission, we chose to analyze the possible training needs of our current 

Buda’da at çiftliği / A horse farm in Buda
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Güncel verilere göre, 111 hava yolu firmasının üye, 32 üretici, 
tedarikçi, bakım-onarım gibi havacılık firmasının da ortak üye ola-
rak iştirak ettiği konferansa katılmak, bizim için de geleneksel bir 
pazarlama faaliyeti niteliğine büründü. Akademimizin yetenekli, 
dinamik ve genç ruhlu üyelerinden oluşan Pazarlama ekibi ola-
rak, aktif pazarlama faaliyetleri yürütmek amacıyla katıldığımız et-
kinlikte, pazarın nabzını tutmayı amaç edinerek, meslektaşlarımız 
ile birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Misyonumuz çerçevesinde 
potansiyel ve mevcut müşterilerimizin muhtemel eğitim ihtiyaç-
larını analiz etme yoluna gittik ve onlara görev alanları doğrul-
tusunda değişik kategorilerdeki kabiliyetlerimizden bahsederek, 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizden söz ettik. Daha önceden 
sıcak ilişkiler geliştirdiğimiz firmalar ile iletişimimizi artırırken, ilk 
kez görüştüğümüz firmalar da oldu. Bu firmalara da kendimizi ta-
nıtma ve hizmetlerimizi anlatma imkanı bulduk.

Standımızı ziyaret eden misafirlerimizin ve toplantı salonunda 
görüşme yaptığımız firmaların bakım, onarım, kalite, parça ima-
latı, eğitim gibi alanlarda uzman yetkililer ile onların ve bizim 
hizmetlerimize ilişkin görüşmeler gerçekleştirdik. Bazı firmalar o 
anki eğitim ihtiyaçları nedeniyle bizi bulurken, bazı firmalar ile de 
gelecekteki olası ihtiyaçları için kart alışverişinde bulunup, onlara 
kataloglarımızı takdim ettik. Görüşmeler gerçekleştirdiğimiz ha-
vacılık firmalarına yeterliliğimiz kapsamında teknik tip (teorik, pra-

tik olarak ve uçak üzerinde, atölyede verebildiğimiz eğitimler), 
ticari, kalite, bilgisayar, yönetim, kişisel gelişim eğitimlerimize 
ilave olarak özel eğitimlerimizden de bahsettik. Sektörde ilgi-
li gören Havacılık İngilizcesi, özel bir program olan ve uçağa 
binerken kaygı duyan veya korkusu nedeniyle hiç uçak ile 
yolculuk edemeyenler için tasarlamış olduğumuz Uçuş Korku-
sunu Yenme Programı, operasyon için hayati önem taşıyan ve 
eksikliğinde korkunç kazalara sebebiyet verdiğine tanık olduğu-
muz NDT kurslarımız, kış aylarında verilen uçak üzerinde buzlan-
manın önlenmesi ve giderilmesini öğreten De-Icing&Anti-Icing 
gibi daha bir çok eğitim ve programımıza ilişkin detaylı bilgiler 
paylaştık. 

Etkinlik süresince aldığımız eğitim taleplerini kaydederek, 
planlama departmanımızı bilgilendirdik ve mümkün olan en 
kısa sürede müşterilerimizi muhtemel tarihler konusunda bil-
gilendirmeye devam ettik. Bu tür etkinliklerin en önemli özel-
liklerinden biri de hedef kitle nezdinde farkındalık oluşturması 
ve bunun uzun vadeli kazanca dönüşmesidir. Ülkemize dön-
dükten sonra kart verdiğimiz firmalardan talepler almaktayız. 

Etkinliğin standart uygulamalarından olan “şanslı çekiliş” için 
masalarımızda yine cam kavanozlara sahiptik. Bu uygulama, 
tüm katılımcıların güncel iletişim bilgilerine ulaşımı sağlaması 
yönüyle çok amaçlı ve dolayısıyla takdire değer diye düşünü-

yorum. Her yıl tertiplendiğinden alışılageldiği üzere, üçüncü 
gün olan Salı günü akşamında ev sahibi hava yolu firmasının 
sponsorluğunda gala yemeği düzenlendi. Ev sahibi firma gele-
neksel gösterileri ile geceye renk kattı. Şanslı Çekiliş için Akade-
mi olarak bu yılki hediyemiz, gecenin konseptine uygun özellikte 
ülkemizin kültürüne has motiflerle bezenmiş seramik porselen 
bir tabak idi. Sıra bize geldiğinde sahnede yerimizi aldık. Çeki-
lişte çıkan şanslı temsilci, isminin telaffuz edilmesinin ardından 
sahneye gelerek hediyesini Dış İstasyonlar Müdürümüz Osman 
Özdilek’in elinden teslim aldı. Böylece Akademi olarak bu göre-
vimizi de başarı ile yerine getirmiş olduk. 

Etkinlik süresince, gündüzleri, sabahın erken saatlerinden ak-
şama kadar süren yoğun toplantıların ve iş görüşmelerinin, ak-
şamları ise kokteyl ve yemek eşliğinde kurulan sıcak ilişkilerin 
ardından, bir etkinliği daha noktaladık. 

Son güne işaret eden Çarşamba günü öğleye kadar çalıştıktan 
sonra standımızı toplayarak tekrar ofisimize İstanbul’a gönder-
meleri amacıyla götürdük. Uzun ve yoğun bir etkinlik sonrasında 
faaliyetlerimizi rapora dökmek ve müşterilerimiz ile iletişimimize 
e-mail ve telefon aracılığı ile devam etmek üzere ülkemize dön-
mek amacıyla uçağımızda yerimizi aldık. 

Avrupa’nın gözde şehirlerinden Madrid’de gerçekleştirilecek 
olan bir sonraki etkinlikte görüşmek dileği ile... 

and potential customers. Explicating our diverse capabilities 
in various categories based on their line of responsibility, we 
have promoted our training and consultancy services. While 
we have developed our communication with companies we al-
ready had warm relationships, we also had the chance to meet 
with certain companies for the first time and tell them about our 
company and services. 

We got together with companies and exchanged information 
about service, maintenance, quality, components manufac-
turing, training with their experts and executives either at our 
booth or in the meeting rooms as well as explaining our ser-
vices. Some companies reached us for their immediate train-
ing needs and we have exchanged business cards with many 
others for their possible future training needs and given them 
our catalogs. We have shared the list of technical (theoretical, 
practical in the plane or in the workshops), commercial, quality, 
computer, management and personal development trainings. 
We have also given them detailed information about our spe-
cial trainings like Aviation English, Overcoming Flight Phobia 

Program designed for people with flight anxiety who cannot 
get on a plane, NDT courses which are critical for operation 
since its absence causes terrible accidents, and De-Icing&Anti-
Icing trainings to overcome the icing on the planes during win-
ter among others. 

We enlisted all the training inquiries throughout the event, 
informed our planning department and kept briefing our cus-
tomers on possible dates of trainings as soon as possible. One 
major benefit of events like this is that they create awareness 
in the target clientele and transform this into a long term 
asset. We keep receiving inquiries from the companies that 
we have exchanged business cards after coming back from 
the event.  

We were given glass jars again sitting on our desks for the 
“lucky raffle” which was a standard activity of the conference. I 
think that this tradition is multi functional as it enables to get all 
the up-to-date contact information of all participants, thus it de-
serves a good applause. As is customary, on Tuesday, the third 
evening of the event, we had the gala dinner sponsored by 

the local hosting airline company. The sponsors cheered up the 
evening with their traditional ceremonies. Our first prize as the 
Academy for the “lucky raffle” was a terracotta porcelain plate 
embellished with motifs unique to our culture. When it was our 
turn, we proceeded to the stage. The lucky delegate’s name 
was announced and our Line Maintenance Outstation Manag-
er Mr. Osman Özdilek presented his gift and as the Academy, 
we have successfully completed this mission as well. 

We have brought one more event to the end; days filled with 
back-to-back meetings and briefings, warm friendships started 
during cocktails and dinners in the evenings.

On the last day of the event, which was a Wednesday, we 
worked till noon and took down our booth and took it back 
to our office to send it back to our İstanbul office. After a long 
and hectic event, we got on the plane to get back and report 
our activities and follow our business contacts and clients via 
e-mail and telephone.

Hope to see you all at the next event, in Madrid, another one 
of the spectacular cities of Europe... 

Macar at binicilerinin gösterisi / The show of the Hungarian equestrians
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