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Türk Hava Yolları’nın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1982 yılında 
kurulan ve zaman içerisinde Orta Doğu’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika ve 
Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyaya açılarak uluslararası bir eğitim merkezi 
hâline gelen Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, bu yıl tam 30 yaşında. Yılda 
yaklaşık 35 bin kişiye teknik eğitimler, ticari ve yer hizmetleri eğitimleri, yöne-
tim ve kişisel gelişim eğitimleri gibi bir dizi eğitim programı sunan Akademimiz, 
30. yılında artık dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara sağladığı IATA 
eğitimleriyle, uluslararası alanda geçerliliği olan, alanındaki saygın kuruluşlar-
dan biri. Akademi’nin tarihsel gelişimini ve şu an geldiği noktayı, ayrıca fiziksel 
koşulları, verdiği eğitimler ve bünyesindeki birimler gibi pek çok bilgiyi “Dosya” 
bölümümüzde ele aldık.

Türk Hava Yolları’nın kabin personeline ve pilotlarına yönelik eğitimlerini sağ-
layan Uçuş Eğitim Başkanlığı, bundan böyle dergimizin her sayısında yer alacak. 
Bu sayımızda Başkanlığın genel bir tanıtımı ve verilen eğitimler hakkında bilgiler 
bulunuyor.

Akademimiz, Avrupa’nın lider hava yolu firmalarından biri olan ve gittikçe bü-
yüyen Türk Hava Yolları’nın artan yönetici ihtiyacını karşılamak ve nitelikli yö-
neticiler yetiştirmek üzere hayata geçirilen Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 
Programı’nın eğitim aşamasını yürütüyor. Program’la ilgili ayrıntılar “Gündem” 
bölümümüzde.

“Röportaj” bölümümüzde, hava kargo taşımacılığı alanında gün geçtikçe 
daha da önem kazanan Turkish Cargo’nun başkanı Ali Türk ile yaptığımız rö-
portaj yer alıyor. 

Ülkemizdeki sivil havacılık eğitimi veren okulların tanıtımına devam ediyoruz. 
Bu sayımız için Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nu ziyaret ettik 
ve okulla ilgili kapsamlı bir yazı hazırladık.   

Akademimizce verilen önemli eğitimlerden biri olan Tehlikeli Maddeler eği-
timlerine, teknik eğitimlerimizde kullandığımız katılımcı merkezli öğrenme 
modeline, IATA eğitimlerimize katılanların bizimle paylaştıkları görüşlerine ve 
yürüttüğümüz çeşitli proje ve çalışmalara da yer verdik. 

Ayrıca, havacılık alanında çeşitli başarılara imza atmış farklı kişiliklerle yaptığı-
mız ilgi çekici söyleşileri ve teknolojiden tarihe daha pek çok konudaki yazımızı 
sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Başarı dolu nice 30 yıllara ulaşmak dileğiyle…

Turkish Aviation Academy, founded in 1982 to address Turkish Airlines’ 
training needs, has evolved to become an international training center 
that provides services to a vast region that spans from the Middle East to 
America, Asia, Africa and Europe. The Academy has turned 30 this year. 
Our Academy gives a wide range of technical, commercial and ground 
services, management and personal development trainings to about 
35,000 people on an annual basis. On its 30th anniversary, it has become 
an internationally accepted and recognized educational institution, also 
due to its IATA courses attended by participants from all over the world. 
Our “File” section analyzes the Academy’s past and present, its facilities, 
curriculum, and departments.

The Directorate of Flight Training, which provides training for Turk-
ish Airlines’ pilots and cabin crew, will be featured in every issue of our 
magazine.  This issue covers a general overview of the directorate and 
their trainings.

Our Academy conducts the training phase of the Management Training 
and Development Program, which has been developed to train and de-
velop qualified managers for the increased demand of Turkish Airlines, 
one of Europe’s leading and growing carriers. A detailed account of the 
Program can be found in the “Agenda” section.

Our “Interview” section features Ali Türk, the President of Turkish Car-
go, which gains importance in the air cargo industry with a strong mo-
mentum. 

Our magazine continues to spotlight Turkish civil aviation schools. We 
visited the School of Civil Aviation at Erzincan University and prepared a 
detailed story about the school. 

We also feature our prominent Dangerous Goods Regulations trainings, 
our participation-based learning method in technical trainings, feedback 
from IATA course attendees, and various ongoing events and projects. 

You may also enjoy reading our interviews with individuals who left 
their distinctive mark on the field of aviation, and our various articles 
that cover anything from historical milestones to technological de-
velopments. 

Wishing for many more 30-years of success...

Eğitimde 30 yıllık tecrübe
30 years of experience in education

F. Zehra Bayrak
TAA Genel Yayın Yönetmeni / TAA Editor in Chief
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Akademimiz
 30   

yaşında
The Academy is      years old

Havacılık eğitiminde 30 yıl…
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, havacılık eğitiminde 

30. yılını doldurmuş olmanın gururunu yaşıyor. Türk Hava 
Yolları çatısı altında 1982’den bu yana profesyonel havacılık 
eğitimleri veren ve ülkemizin en önde gelen havacılık eği-
tim merkezi olan Akademimiz, son yıllarda dünya genelinde 
de önemli bir noktaya ulaştı.

Gerek ticari ve teknik eğitimler ile yönetim ve kişisel geli-
şim eğitimlerinden oluşan geniş hizmet yelpazesi, gerekse 
bilgi birikimlerini, yıllarca sahada edindikleri pratik tecrübe 
ile zenginleştirerek sektöre aktaran eğitmenleri sayesinde 
gelişmeye devam eden Akademimiz için 2012 çok önemli 
bir yıl oldu. Kuruluşundan itibaren hizmet içi eğitim odaklı 
olarak Türk Hava Yolları çalışanlarına eğitim vermekte olan 
Akademimiz, içinde bulunduğumuz 2012 yılında, eğitim 
hizmetlerinde uluslararası tanınırlığa sahip hâle geldi. 

Havacılık eğitimi veren kuruluşları akredite eden bütün 
uluslararası kurumlar nezdinde muteber bir havacılık aka-
demisi olarak tescil edilen Akademimiz, bundan böyle IATA 
Bölgesel Eğitim Ortağı, IATA Onaylı Eğitim Merkezi ve ICAO 
TrainAir Plus Programı Üyesi olarak, sadece Türkiye’de de-
ğil, bütün dünyada sertifikaları tanınan ve geniş bir yelpa-
zeye yayılan eğitimleri portföyüne katmış oldu. 

EASA 147 kapsamında verdiğimiz teknik eğitimlerimizde 
de, EASA denetçilerince yapılan incelemelerden eksiksiz 
geçerek önümüzdeki yıl için yetki sürekliliğimizi sağlamış olduk. 

30. yılımızda artık Akademimizde her hafta artan sayıda yabancı kursiyerlerimiz 
var. Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden hava yolu kuruluşlarının çalışanları, sivil ha-
vacılık otoritelerinin uzmanları, eğitim almak için İstanbul’u ve Akademimizi tercih 
ediyorlar.  

Uluslararası kimlik kazanarak, dünya sivil havacılığına eğitim katkısı veren bir ku-
rum olmak bizleri onurlandırmaktadır. Bunu son bir yıl gibi kısa bir sürede gerçek-
leştirmek ise, bizlere güç ve güven vermektedir. 

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi olarak, Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçeve-
sinde tüm temel ve ileri havacılık eğitimlerini ülkemizde, bölgemizde ve dünyada 
en ileri teknolojilerle destekleyerek vermek yolunda somut adımlar atmak, 30. 
yılımızı daha anlamlı hâle getirmektedir. 

Akademi Başkanı
Prof. Dr. Şahin Karasar

30 years in aviation training...
Turkish Aviation Academy is proud to be celebrating its 

30th year in aviation training. Our Academy, which is the 
leading aviation training center of our country, has been 
offering trainings since 1982, and, in recent years, has 
risen to global prominence.

The year 2012 has been very important to our Acad-
emy. It continues to develop with the help of its instruc-
tors who combine their knowledge capital and years of 
practical experience in the field to offer a broad range 
of services that include commercial trainings, technical 
trainings, and management and personal development 
trainings. Since its foundation, our Academy has been of-
fering in-service trainings to Turkish Airlines staff and, as 
of 2012, has received numerous international accredita-
tions for its training services. 

Our Academy, which enjoys a good reputation among 
all international aviation training accreditation organiza-
tions, has recently become a Regional Training Partner 
and an Authorized Training Center of IATA, and a member 
of the ICAO TrainAir Plus Program. A wide range of ac-
claimed training programs have been added to its port-
folio whose certificates are internationally recognized.

EASA inspections have proven our technical training 
programs offered under EASA 147 to be perfect and 

thus, the term of our authorization has been extended for another year.
As of our 30th year, the number of foreign trainees increases every week. 

Employees of airline institutions, experts from civil aviation authorities from 
various countries prefer Istanbul and our Academy for their trainings. 

We are honored to have taken on an international identity and to have become 
an institution that contributes to world civil aviation through its training activi-
ties. Having realized this goal over such a short period of time gives us strength 
and confidence. 

Having taken subtle steps -in alignment with Turkey’s 2023 vision- in integrat-
ing the most advanced technology into every basic and advanced aviation train-
ing program that we offer in our country, the region and the world makes our 
30th year as Turkish Aviation Academy even more meaningful. 

Prof. Dr. Şahin Karasar
President of the Academy



5

Kuruluşa doğru
Türk Hava Yolları, 79 yıllık geçmişi bo-

yunca eğitime hep önem vermiş; daha 
ilk yıllarından bu yana personelini yurt 
içinde ve yurt dışında yapılan kurs ve se-
minerlerle desteklemiştir. İlk dönemde 
eğitimler pilot ve makinistlere yönelik 
olarak gerçekleştirilmiş, geçen zaman 
içerisinde hava taşımacılığı sektörünün 
giderek gelişmesiyle, eğitim çalışmaları-
nı daha sistematik yürütecek bir eğitim 
birimine ihtiyaç duyulmuştur. 

Önceleri Teknik Müdürlük bünyesinde 
Eğitim Şefliği kurulmuş, daha sonraki yıl-
larda İşletme Müdürlüğü bünyesinde Yer 
Eğitim Şefliği ve Uçuş Eğitim Şefliği adı 
altında iki birim daha hizmete girmiştir.

Her geçen gün eğitimin öneminin 
artmasıyla, İdare Meclisi 1966 yılın-
da aldığı bir kararla Genel Müdür İdari 
Yardımcılığı’na bağlı bir Eğitim Müdürlü-
ğü kurmuştur. 

1972’de İstanbul-Gümüşsuyu’nda bir 
eğitim merkezi açılarak modern eğitim 
uygulamasına başlanmıştır. Bu müdür-
lük, 1979’da İstanbul-Yeşilköy’e nakledil-
miştir. 

Yeşilköy’de bir hangarda verilen eği-
tim, uçuş eğitimi ve yer eğitimi olarak 
iki ayrı kısımdan oluşmaktaydı. Eğit-
menler; Türk Hava Yolları bünyesinde 
çalışan pilotlar, baş hostes ve kontrol 
hostesleri, meteoroloji uzmanları ve li-
san hocalarıydı. 

Ve yıl 1982
İşte bu birim, 1982 yılında Eğitim 

Başkanlığı’na dönüştürülmüş ve böylece 
şu anki diğer adıyla Türk Hava Yolları Ha-
vacılık Akademisi’nin kuruluşu gerçek-
leşmiştir. Bu sayede idari, ticari ve teknik 
eğitimlerin yanı sıra yabancı dil ve işbaşı 
eğitimleri de verilmeye başlanmıştır.

Akademi’nin tırmanışı 
1984’te Atatürk Havalimanı B Kapısı ya-

nında bulunan şimdiki binasına taşınan 
Eğitim Başkanlığı, faaliyetlerini Eğitim 
Başkanlığı ve Uçuş Eğitim Başkanlığı 
şeklinde iki ayrı koldan yürütmeye baş-
lamıştır.

Uçuş Eğitim Başkanlığı’nın 1998’de şu 
an hâlen faaliyetlerini sürdürdüğü İs-
tanbul-Florya’daki binasına geçmesiyle 
ise Eğitim Başkanlığı, o zamandan bu 
yana çalışmalarına ayrı olarak devam et-
mekte, 2008 yılından bu yana da Türk 
Hava Yolları Havacılık Akademisi ismiyle 
anılmaktadır.

1982’den bu yana, tam 30 yıldır Türk 
Hava Yolları’nın eğitim hizmetlerini yü-
rüten Türk Hava Yolları Havacılık Akade-
misi, 2005 yılında, verdiği uçak bakım 
eğitimlerini uluslararası alanda sertifika-
landırmasına olanak sağlayan EASA Part-
147 belgesini alarak dünya çapında bir 
müşteri ağına ulaşma şansı yakalamıştır.

The road to establishment
Turkish Airlines has always put great 

value on trainings throughout its 79 
years in business. Ever since its first 
years, it has supported its personnel 
by providing them trainings at home 
and abroad. The trainings in the early 
years targeted pilots and mechanics. As 
the air transport sector developed over 
the years, there emerged a need for a 
training department that could man-
age trainings more systematically. 

First a Training Department was 
founded under the Technical Manage-
ment, to follow were a Ground Training 
Department and a Flight Training De-
partment established under the Opera-
tions Management.  

As trainings came to play a more im-
portant role, the Executive Committee 
decided to establish a Training Manage-
ment under direct supervision of the 
Assistant General Manager in 1966.

The training center that opened in 
Istanbul-Gümüşsuyu in 1972 marked 
the beginning of modern aviation 

trainings. This directorate was relocat-
ed to Istanbul-Yeşilköy in 1979. 

The trainings offered at the hangar 
in Yeşilköy had two components: flight 
training and ground trainings. The in-
structors were the pilots, the chief 
stewardesses, flight attendants, mete-
orology experts and language instruc-
tors who worked at Turkish Airlines. 

And the year 1982
This unit became the Training Direc-

torate in 1982, and thus, what is now 
called Turkish Aviation Academy was 
founded. Afterwards, training activi-
ties expanded to include management, 
business, technical, foreign language 
and on-the-job trainings. 

The rise of the Academy
In 1984, the Training Directorate relo-

cated to its current facilities by Atatürk 
Airport’s Gate B, and continued its ac-
tivities as two different departments: 
the Training Directorate and the Flight 
Training Directorate. 

In 1998, as the Flight Training Directo-
rate moved to its current location in Is-
tanbul-Florya, the Training Directorate 
begun to work as a separate unit, and 
has been called Turkish Aviation Acad-
emy since 2008. 

In 2005, Turkish Aviation Academy, 
which has been offering training ser-
vices for 30 years since 1982, has ac-
quired the EASA Part-147 document, 
which renders the Academy’s aircraft 
maintenance certificates internation-
ally valid, and now reaches a global net-
work of clients. 

In 2011, our Academy took the impor-
tant step to become Regional Training 
Partner (RTP) and Authorized Training 
Center (ATC) of IATA. Consequently, 
the Academy became the first and only 
strategic partner of IATA in Turkey and 
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2011 yılında uluslararası düzeyde 
önemli bir hamle yapan Akademimiz, 
IATA’nın Bölgesel Eğitim Ortağı olmuş ve 
ayrıca IATA Onaylı Eğitim Merkezi hâline 
gelmiştir. Bu sayede IATA’nın Türkiye’de-
ki ilk ve tek stratejik ortağı olan Akademi, 
Türkiye’den ve bölge ülkelerinden sek-
törün mevcut ya da müstakbel çalışan-
ları için İstanbul’da eğitim olanağı sağla-
mış durumdadır.  

Küreselleşen havacılık sektöründe eği-
timin taşıdığı önemin bilincinde olarak, 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri pren-
sipleri ile çalışan Türk Hava Yolları Hava-
cılık Akademisi’nde uzman eğitmenler 
tarafından yılda ortalama 2 bin kurs ve 
seminer düzenlenmekte ve bunlara yak-
laşık 35 bin kişi katılmakta ve yine yılda 
ortalama 50 bin kişiye de uzaktan eğitim 
sağlanmaktadır.

Hizmet alanlarımız
Akademi, havacılık sektöründe ulus-

lararası düzeyde bilgi üreten bir eğitim 
yuvası olarak, Türk Hava Yolları A.O. başta 
olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı havacılık 
firmalarına, bakım merkezlerine, kargo 
firmalarına, seyahat acentelerine, üni-
versitelere, diğer hava yolu çalışanlarına, 

havalimanı işletmelerine, sivil havacılık 
sektöründeki firmalar ile diğer kişi, ku-
rum ve kuruluşlara eğitim ve danışman-
lık hizmeti vermektedir. 

Vizyonumuz
Vizyonumuz; havacılık sektöründe ev-

rensel kriterlere göre bilgi üreten, ye-
nilikçi ve çığır açan, ikliminde huzur ve 
güvenin hâkim olduğu lider bir eğitim 
ve danışmanlık merkezi olmaktır.

Misyonumuz
Akademimiz, Türk Hava Yolları A.O. baş-

ta olmak üzere sivil havacılık sektörün-
deki firmalar ile diğer kişi, kurum ve ku-
ruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti 
verme ve global bir sivil havacılık eğitim 
merkezi olma misyonuna sahiptir. 

Ulusal ve uluslararası onaylarımız 
ve ortaklıklarımız

• IATA Bölgesel Eğitim Ortağı ve Yetkili 
Eğitim Merkezi

• EASA Part 66-147 Bakım Eğitimleri ve 
Sınav Merkezi Onayı

• SHGM Tehlikeli Maddeler Yetki Belgesi   
• SHY / JAR 147 Yetki Belgesi   
• Tüm ticari eğitimlerimiz için ICAO Onayı  

begun to offer training opportunities 
in Istanbul to the region’s current and 
future civil aviation employees.   

Turkish Aviation Academy knows the 
importance of training in terms of the 
globalizing aviation industry, and car-
ries out its operations in accordance 
with ISO 9001. Every year, our expert 
instructors offer an average of 2000 
courses and seminars, attended by 
35,000 people; we also provide e-learn-
ing trainings to 50,000 people.

Scope of our services
As a training institution that produces 

knowledge for the aviation industry at 
an international level, the Academy of-
fers training and consulting services 
to domestic and foreign aviation com-
panies, first and foremost to Turkish 
Airlines, and to maintenance centers, 
cargo companies, travel agencies, uni-
versities, employees of other airlines, 
airport establishments, civil aviation 
companies as well as to other individu-
als, businesses and institutions. 

Our vision
Our vision is to become a leading 

training and consulting center which 
produces knowledge that meets uni-
versal standards, that is innovative and 
ground breaking, and that promotes 
peace and safety in its locale.

Our mission
The mission of our Academy is to of-

fer consulting and training services to 
civil aviation companies, first and fore-
most to Turkish Airlines, and to other 
individuals, businesses and institutions, 
and to become a global civil aviation 
training center. 

Our national and international au-
thorizations and partners 

• IATA Regional Training Partner and 
Authorized Training Center

• EASA Part 66-147 Maintenance 
Training and Examination Center Au-
thorization

• DGCA (Directorate General of Civil 
Aviation - Turkey) Dangerous Goods 
Authorization   

• SHY / JAR 147 Authorization   
• ICAO Approval for all our commer-

cial trainings  
• TS-EN-ISO 9001: 2008 Quality Man-

agement System Document  
• EAMTC (European Air Maintenance 

Training Committee) Member

Training facilities
Our facilities are spread over two 

buildings: the Training Directorate 
building and the Technical Training 
Management building. We have 28 
classrooms, 1 conference hall with 125 
seating capacity, two simulator class-
rooms, one examination room, all of 
which can concurrently offer training 
to 800 people. 

Our trainings
With nearly 60 experienced and ex-

pert instructors, Turkish Aviation Acad-
emy offers the following trainings at 
home and abroad: 

• Technical trainings
• Reservations trainings
• Ticket sales trainings
• Cargo operations trainings
• Passenger services trainings
• Ground operations trainings 
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• TS-EN-ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi  

• EAMTC (European Air Maintenance 
Training Committee) Üyesi

Eğitim tesisimiz
Eğitim Başkanlığı binası ve Teknik Eği-

tim Müdürlüğü yeni hangar binası olmak 
üzere iki ayrı binada bulunan toplam 28 
derslik, 125 koltuk kapasiteli 1 konferans 
salonu, 2 adet simülatör sınıfı ve 1 sınav 
salonu ile, eş zamanlı olarak 800 kişiye 
eğitim hizmeti verilebilmektedir. 

Eğitimlerimiz
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 

tecrübeli ve alanında uzman 60’a yakın 
eğitmeniyle yurt içinde ve yurt dışında, 
aşağıda belirtilen alanlarda eğitim hiz-
meti sağlamaktadır:

• Teknik eğitimler 
• Rezervasyon eğitimleri

• Bilet satış eğitimleri
• Kargo operasyon eğitimleri
• Yolcu hizmetleri eğitimleri 
• Yer harekât eğitimleri
• Yönetim ve kişisel gelişim eğitimleri  
• IATA eğitimleri
• İngilizce dil eğitimleri 
• Bilgisayar eğitimleri 
• Diğer eğitimler

IATA eğitimlerimiz
IATA’nın Bölgesel Eğitim Ortağı ve 

Yetkili Eğitim Merkezi olan Akademi-
mizin bir dünya merkezi konumundaki 
İstanbul’da bulunan binasında tecrübeli 
IATA eğitmenleri tarafından verilen IATA 
eğitimleri, yurt içinden ve bölge ülkele-
rinden yoğun talep görmektedir.    

İngilizce dil eğitimlerimiz
Akademimiz, nörobilimsel temelli tek 

dil eğitim sistemi olan DynEd ile İngilizce 
Dil Eğitim Ortaklığı başlatmıştır. DynEd, 
havacılık İngilizcesi ve genel İngilizce ol-
mak üzere iki farklı kategoride hizmet 
vermektedir. FAA, NASA ve DynEd işbir-

liği ile yapılandırılan, İngilizce seviyesini 
ICAO Level 4 ve üzerine çıkaran Havacılık 
İngilizcesi programı, pilotlar, pilot aday-
ları ve hava trafik kontrolörleri için tasar-
lanmıştır. Genel İngilizce programında 
ise hedef kitlesi; teknisyenler, muhase-
beciler, yolcu hizmetleri çalışanları ve 
kabin personeli başta olmak üzere tüm 
personel ve personelin öğrenci olan 
veya diğer yakınlarıdır. 

Uçuş Korkusunu Yenme Programı 
2007’den beri kabiliyetimizde yer alan 

Program, uçuş korkusu olan kişilerin bu 
korkularını yenmelerini sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Uçuş Korkusunu Yenme 
Programı, programa başvuran adayların 
tıbbi ve psikolojik açıdan değerlendiril-
mesinin ardından gerçekleşmektedir. 
Teknik Teorik Süreç ve Psiko-Teorik Sü-
reç şeklinde iki bölümden oluşan sınıf 
uygulamasının ardından katılımcılar sa-

nal uçuşa ve son olarak da gerçek uçuşa 
alınmaktadır.

Yeni eğitimlerimiz
Akademimiz, kurumsal gelişimini sağ-

lamaya ve sektörel gereksinimleri kar-
şılamaya yönelik olarak, eğitim hizmeti 
verdiği alanlara yenilerini eklemektedir.

Bunlar arasında en önemlilerinden biri, 
heliport eğitimleridir. SHGM (Sivil Hava-
cılık Genel Müdürlüğü) tarafından onaylı 
olarak, sağlık müdürlükleri, hastaneler, 
büyük şirketler, il belediyeleri, turizm 
işletmeleri ve otellere yönelik heliport 
yönetici eğitimi ve heliport işletme hiz-
metleri eğitimi, yıl sonuna kadar veril-
meye başlanacaktır. 

Ayrıca kısa bir süre önce, gittikçe büyü-
yen bir kurum olan Türk Hava Yolları’na 
her kademeden yöneticiler yetiştirmek 
ve hâlihazırda yöneticilik yapan kişile-
rin yöneticilik kabiliyetlerini geliştirmek 
üzere Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 
Programı hayata geçirilmiştir. Akademi 
tarafından uzun bir hazırlık sürecinin 
ardından oluşturulan eğitim programı, 

• Management and personal 
development trainings
• IATA trainings
• English language trainings
• Computer trainings 
• Other trainings 

IATA trainings
The IATA trainings that IATA instruc-

tors offer at our Academy, which is 
IATA’s Regional Training Partner and 
Authorized Training Center, is in high 
demand among domestic and regional 
trainees. 

English language trainings
Our Academy has a standing English 

Language Training Partnership with 
DynEd, the only company that offers a 
neuroscientific language training sys-
tem. DynEd offers two different types 

of trainings; one in aviation English and 
another in general English. Our Aviation 
English program, which has been co-
designed by FAA, NASA and DynEd, ad-
dresses pilots, pilot candidates and air 
traffic controllers and, improves Eng-
lish competence to ICAO Level 4 and 
above. Our General English program 
targets all personnel, including techni-
cians, accountants, passenger service 
personnel, and cabin personnel as well 
as relatives of employees.

Conquering the flight phobia
Since 2007, we have been able to of-

fer this program, which helps people 
who has been suffering from flight 
phobia. Conquering the Flight Phobia 
Program commences after the appli-
cants undergo medical and psycho-
logical evaluations. After a two-part 

Dangerous Goods Regulations - Recurrent
Dangerous Goods Regulations (DGR) Instructor Refresher  
Documentation Control & Passenger Assessment
Human Factors in Aviation
Human Resources Management 
Instructional Techniques
International Air Cargo Law 
Introduction to e-freight Implementation
Organization Development & Restructure
Passenger Interline Accounting and Control 
Passenger Tariff Workshop 
Professional Skills for DGR Instructors 
Revenue Management for Practitioners - Adv 
SMS for Airlines 
Station / Ground Handling Management

Advanced Airport Commercial Management
Advanced Passenger Fares and Ticketing
Advanced Project Management (30PDUs)
Advanced Train the Trainer
Air Cargo Management 
Aircraft Weight and Balance
Airline Finance and Accounting Management 
Airline Passenger Services
Airport Certification and Standards
Airport Slots & Scheduling
Card Payment Policies and Fraud Prevention
Cargo Revenue Management 
Cargo Security
Dangerous Goods Awareness - 
Ramp and Warehouse Personnel 

IATA eğitimlerimiz - 2012 / IATA trainings - 2012
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son derece profesyonel bir içeriğe sa-
hiptir. 

Akademi’yi oluşturan müdürlükler
Akademi bünyesinde faaliyet gösteren 

altı müdürlük bulunmaktadır:
1. Teknik Eğitim Müdürlüğü
2. Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Mü-

dürlüğü
3. Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri 

Müdürlüğü
4. Uzaktan Eğitim ve Bilgi Sistemleri 

Müdürlüğü
5. Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış 

Müdürlüğü
6. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü

classroom activity, which involves the 
Technical-Theoretical Process and the 
Psychological-Theoretical Process, the 
participants are taken on a virtual flight 
and then on a real flight. 

New trainings
Our Academy continues to expand 

the scope and variety of its training 

services as part of its institutional de-
velopment and as a response to the 
demands of the sector.

One of our most important new train-
ing services is heliport trainings. Our 
heliport management and heliport 
operational services trainings are due 
to start by the end of this year. These 
courses are authorized by the Directo-
rate General of Civil Aviation and target 
health boards, hospitals, large corpora-
tions, provincial municipalities, touris-
tic establishments and hotels.   

Recently, we have begun to offer the 
Management Training and Develop-
ment Program in order to train new 
managers at all levels and to enhance 
the capabilities of existing managers at 
Turkish Airlines as the company contin-
ues to grow. The training program has 
been developed after a long period of 
preparatory work at the Academy, and 
has a very professional curriculum.  

Departments of the Academy
There are six departments that oper-

ate in the Academy:
1. Technical Training Management
2. Commercial and Ground Services 

Trainings Management
3. Management and Personal Devel-

opment Trainings Management 
4. E-Learning and Information Sys-

tems Management
5. Training Services Marketing and 

Sales Management 
6. Financial and Administrative Affairs 

Management 
Technical Training Management
As one of the leading technical train-

ing centers in Turkey’s aviation sector, 

İstihdama Yönelik Uçak Bakım 
Temel Eğitimleri (Cat. A, B1, B2)

EASA Part-147 Onaylı Uçak Bakım 
Tip Eğitimleri (A - B1 - B2 - C)

Lisans Sınavları (SHGM Onaylı)

Özel Eğitimler

Airbus A310, A318 / A319 / A320 / A321, 
A330, A340, 
Boeing B737CL, B737NG, B777
Ramp & Transit Eğitimleri (Cat. A)

Engine Run-Up 
Borescope
ETOPS
ESD & ATA Spec 300
Aircraft Fuel Tank Safety 
Equipment & Furnishing 
Airbus Airman 
Human Factors 
Towing & Push Back 
De-icing & Anti-icing 
EWIS (Electrical Wiring Interconnect System) Eğitimleri 
EASA / SHY Part 66-147 Eğitimleri

Teknik eğitimler

Basic Aircraft Maintenance 
Training for Employment (Cat. A, B1, B2)

EASA Part-147 Authorized 
General and Specific Aircraft 
Maintenance Trainings (A - B1 - B2 - C)

Licensing Exams (DGCA Certified)

Special Trainings

-

Airbus A310, A318 / A319 / A320 / A321, 
A330, A340, 
Boeing B737CL, B737NG, B777
Ramp & Transit Eğitimleri (Cat. A)

-

Engine Run-Up 
Borescope
ETOPS
ESD & ATA Spec 300
Aircraft Fuel Tank Safety 
Equipment & Furnishing 
Airbus Airman 
Human Factors 
Towing & Push Back 
De-icing & Anti-icing 
EWIS (Electrical Wiring Interconnect System) Trainings 
EASA / SHY Part 66-147 Trainings

Technical trainings
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Teknik Eğitim Müdürlüğü
Havacılık sektöründe Türkiye’deki lider 

teknik eğitim merkezlerinden biri olan 
Teknik Eğitim Müdürlüğü; Türk Hava 
Yolları başta olmak üzere sivil hava yolu 
işletmelerine ve bakım kuruluşlarına, 
uçak bakım ve tip eğitimleri ile temel ve 
özel teknik eğitimleri sağlamaktadır. Ha-
vacılıkta uluslararası standartlarda teknik 
eğitim veren, yeni uygulamalara açık, 
gelişmiş eğitim teknolojilerini kullanan, 
uçuş emniyet ve güvenliği kültürünün 
gelişmesine katkı sağlayan bir teknik eği-
tim merkezi olmak için belirlediği hedef-
ler doğrultusunda çalışmaktadır. 

Müdürlük bünyesinde verilen teknik 
eğitimler; sınıf ortamında verilen teorik 
eğitimler ve uçak üzerinde pratik eğitim-
ler şeklinde iki farklı kategoride verilmek-
tedir. Pratik eğitimlerin bir kısmı bakım 
simülatörü sınıflarında yürütülmektedir. 

Teknik Eğitim Müdürlüğü ayrıca, Hava 
Kuvvetleri’nin almış olduğu Erken Uyarı 
Uçaklarının teknik eğitimlerinin ve uçuş 
eğitimlerinin verilmesi ve bunlara tek-
nik destek sağlanması alanlarında faa-
liyetlerin gösterildiği Barış Kartalı Pro-
jesi ile Teknisyen Yetiştirme Projesi’ni 
yürütmektedir. Bunun yanı sıra, Airbus 
standartlarında eğitim veren bir kuruluş 
olmak için akredite olma ve Airbus ve 
Boeing firmalarıyla birlikte, eğitmenlerin 
geliştirilmesine yönelik programlar uygu-
lama gibi çalışmaları da yürütmektedir.

Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim  
Müdürlüğü

Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Mü-
dürlüğü; Türk Hava Yolları’nın, yüklenici 
firmaların ve başka hava yollarının per-
soneline, ilgili operasyonlarını güncel 
ve etkin şekilde yürütmelerini sağlamak 
üzere, uluslararası standartlara uygun 

olarak, ticari eğitimler ile yer hizmetle-
ri eğitimlerini vermektedir. Müdürlük, 
gerek Eğitim Başkanlığı’ndaki sınıflarda 
gerek yurt içi ve yurt dışındaki farklı lo-
kasyonlarda yılda ortalama 1.000 adet 
kurs gerçekleştirerek yaklaşık 16 bin ki-
şinin eğitim almasını sağlamaktadır. 

Müdürlük bünyesinde, Rezervasyon 
ve Satış, Kargo ve Tehlikeli Maddeler, 
Harekât, Kayıp Eşya ve Ramp Hizmetleri, 

this department offers basic and spe-
cial technical trainings, and trainings 
on general and special aircraft mainte-
nance to civil aviation companies, first 
and foremost to Turkish Airlines, and 
maintenance companies. It works to 
fulfill its mission to become a techni-
cal training center that offers aviation 
trainings at international standards, 
is innovative, uses advanced training 

technologies and contributes to a cul-
ture of flight security and safety. 

The Management offers theoreti-
cal trainings in classroom setting and 
practical trainings on aircraft. Some 
parts of the practical trainings are 
conducted in simulator classes. 

The Technical Training Management 
also offers technical trainings for Early 
Warning Aircrafts that have been pur-
chased by the Air Force, that is Peace 
Eagle Project, and also operates the 
Technician Training Project. The Man-
agement is also preparing to become 
an Airbus-accredited training center 
and is engaged in instructor develop-
ment in cooperation with Airbus and 
Boeing. 

Commercial and Ground Services 
Trainings Management 

The Commercial and Ground Ser-
vices Trainings Management offers 
commercial and ground services 
trainings at international standards to 
personnel at Turkish Airlines, contrac-
tor companies and other airlines, and 
helps keep their relevant operations 
efficient and up-to-date. Every year, 
the Management trains an average of 
16 thousand individuals and offers ap-
proximately 1000 courses at its facili-
ties or at different domestic and for-
eign locations. 

The Management offers a large num-
ber of initial and refresher courses on 
Reservations and Sales, Cargo and 
Dangerous Goods, Operations, Lost-
and-Found and Ramp Services, Pas-
senger Services, Troya Check-in, Quick 
Check-in, Troya Editing and Close-Out, 
and Travel. The training courses fall 
under the following headings:

Kalkış Kontrol Sistemi Eğitimleri 
(Check-in)
Quickres Rezervasyon ve Ücretlen-
dirme Eğitimi
Quickres Biletleme ve Satış Raporla-
rı Kursu
Troya Rezervasyon ve Ücretlendir-
me Kursu
Troya Biletleme ve Satış Raporları  
Eğitimleri
Acente Kargo Temel Satış Eğitimleri
Tehlikeli Maddeler Kuralları Eğitim-
leri
Tehlikeli Maddeler Bilinci Eğitimleri
Yolcu Hizmetleri Eğitimleri
Troya Editing and Close Out Kursu
Worldtracer Web Management Kur-
su
Yük Kontrol ve Denge Eğitimleri
Kargo İşlemleri Kursu
Kabin İçi Temizlik İşlemleri Kursu
Prorasyon Kursu
Tactic - Acas Tanıtım Semineri
Star Alliance Satış Stratejisi ve Ürün-
leri Semineri
Seyahat Dokümanları Kursu
CRO (Complaint Resolution Official)
Engelli Yolcuların Check-in İşlemleri, 
Transferi ve Yönlendirilmesi
Star Alliance Airport Handling Pro-
sedürleri Semineri

Departure Control System (Check-in) 
Trainings
Quickres Reservation and Fare Quota-
tion Training
Quickres Ticketing and Sales Reports 
Course
Troya Reservation and Fare Quotation 
Course
Troya Ticketing and Sales Reports Train-
ings
Basic Cargo Rating Trainings (For Cargo 
Agency Staff)
Dangerous Goods Regulations Trainings
Dangerous Goods Awareness Trainings
Passenger Services Trainings
Troya Editing and Close Out Course
Worldtracer Web Management Course
Load Control and Balance Trainings
Cargo Operations Course
Proration Course 
Tactic - Acas Introduction Seminar
Star Alliance Sales Strategy and Prod-
ucts Seminar
Travel Documents Course
CRO (Complaint Resolution Official) 
Seminar
Check-in Transactions, Transferring and 
Guidance of Disabled Passengers Semi-
nar
Star Alliance Airport Handling Proce-
dures Seminar

Yolcu Satış Temel Eğitimleri / Basic Passenger Fares Trainings
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Yolcu Hizmetleri, Troya Check-in, Quick 
Check-in, Troya Editing and Close-out, 
Seyahat Dokümanları gibi çok sayıda 
eğitim ve ilgili eğitimlerin tazeleme eği-
timleri verilmektedir. Eğitimler şu ana 
başlıklar altında sunulmaktadır:

Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitim-
leri Müdürlüğü

Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri 
Müdürlüğü, Türk Hava Yolları’nın kişisel 
gelişim, sosyal beceriler ve yönetim ile 
ilgili eğitimlerinin başlıca hizmet sağ-
layıcısıdır. Müdürlük; her kademedeki 
personelin, sektörün gereklerine uygun 
olarak kişisel gelişim, sosyal beceriler 
ve yönetim konulu eğitimlerle destek-
lenmesine yönelik çalışmalarda bulun-
maktadır. Müdürlük ayrıca, Türk Hava 
Yolları’nın organizasyonel gelişimine ve 
personelin bilgi ve becerilerinin arttırıl-
masına katkı sağlayacak eğitimleri temin 
etmek amacıyla, eğitim ihtiyacı analizleri 
yapmakta ve araştırma ve geliştirme fa-
aliyetleri yürütmektedir. 

Uzaktan Eğitim ve Bilgi Sistemleri 
Müdürlüğü

Müdürlük; uzaktan eğitimlerin hazır-
lanması, verilmesi, yönetilmesi ve Türk 
Hava Yolları Havacılık Akademisi’nde eği-
tim bilgi sistemlerinin oluşturulması ve 
geliştirilmesi süreçlerini yönetmektedir. 

Müdürlükçe oluşturulan uzaktan eği-
tim kataloğunda, şu an itibarıyla özelde 
Akademi’nin ve genelde Türk Hava Yol-
ları A.O.’nun eğitim politikasına olum-
lu katkılar sağlayan 30’a yakın uzaktan 
eğitim mevcuttur. Ayrıca eğitim dokü-
manlarının basılması, sınıf eğitimleri için 
teknik donanımın sağlanması ve gerekli 
teknik desteğin verilmesi görevlerini 
yürütmektedir. Müdürlük bünyesinde, 
Türk Hava Yolları personeline bilgisayar 
eğitimleri de verilmektedir. 

Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve 
Satış Müdürlüğü

Akademi’nin portföyünde yer alan 
eğitimlerin ve görev alanı içerisindeki 
faaliyet ve hizmetlerin pazarlama, satış, 
müşteri ilişkileri, reklam ve tanıtım faali-
yetlerini yürütmektedir. Ayrıca Akademi 
tarafından gerçekleştirilen tüm eğitim-
lerin planlanması çalışmalarını yerine 
getirmektedir. 

Mali ve İdari İşler Müdürlüğü
Akademi’nin gelir ve gider kayıtlarının, 

yasal mevzuata ve Türk Hava Yolları A.O. 
mevzuatına uygun olarak tutulmasını, 
bütçe-gerçekleşen kıyaslaması yapa-
rak, belirlenen hedeflerden sapmaların 
tespit edilmesini ve mali raporların ve 
tabloların zamanında oluşturulmasını 
sağlamaktadır.

Management and Personal Devel-
opment Trainings Management 

The Management and Personal Devel-
opment Trainings Management is Turkish 
Airlines’ main provider of personal devel-
opment, social skills and related training 
programs. The Management works to 
support personnel at every level by offer-
ing trainings on personal development, 
social skills and management based on 
the needs of the sector. The Manage-
ment also does the research and devel-
opment for analyzing Turkish Airlines’ 

training needs and for providing training 
that contributes to the company’s or-
ganizational development and enhances 
the personnel’s knowledge and skills. 

E-Learning and Information Sys-
tems Management 

The Management prepares, man-
ages and offers e-learnings and, over-
sees the building and development of 
Turkish Aviation Academy’s training 
information systems. The e-learning 
catalog prepared by the Management 
now contains nearly thirty courses 
that contribute to the training poli-
cies of Turkish Airlines in general and 
of the Academy in particular. The Man-
agement also publishes documents, 
provides technical equipment for 
classrooms and delivers the necessary 
technical support. The Management 
also offers computer trainings to Turk-
ish Airlines personnel.

Training Services Marketing and 
Sales Management 

The Management is responsible for 
the marketing, sales, customer rela-
tions, advertising and promotion ac-
tivities pertaining to the trainings and 
other services offered by the Acad-
emy. It also plans all the trainings de-
livered by the Academy. 

Financial and Administrative Af-
fairs Management 

The Management ensures the timely 
preparation of financial reports and 
tables, compares estimated and actual 
budgets to identify deviations, and 
keeps the records of the Academy’s 
income and expenses in compliance 
with legal requirements and the legis-
lation pertaining to Turkish Airlines Inc.

Ekip çalışması konulu bir kişisel gelişim eğitimimiz
One of our personal development trainings on team-work

Day 1
Class Practice: 09:00 – 18:00

Learn the basics of aviation and why 
aeroplanes are the safest, most 
comfortable and fastest modes of 
transport. After a relaxing lunch, undergo 
a general psychological evaluation and 
take part in a Q&A session that gets to the 
root of your fears.

Day 2 
Simulation Practice (2 hours in a day)

Take a virtual flight accompanied by our 
expert team in a state-of-the-art cabin 
simulator, which enables participants to 
experience all the conditions of a real 
flight.

Day 3
Real Flight Practice

Take part in a real flight to  a 
pre-determined destination, 
accompanied by the Turkish Aviation 
Academy Team.  After enjoying a 
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Türk Hava Yolları  
Uçuş Eğitim Başkanlığı
Turkish Airlines  
Flight Training Directorate

Eğitimde kalite, kanatlarımızın altında
Rekabetin kıyasıya sürdüğü havacılık sektöründe, eğitim ko-

nusunda sürekli gelişmelere ve yeni düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı olarak 
personelimizi, Ortaklığımızın büyüme stratejilerine paralel ola-
rak ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak bilgi ve beceriyle donat-
ma yolunda çaba gösteriyoruz. Bu yönde sürekli olarak mev-
cut imkânlarımızı en etkin şekilde değerlendirip, personelimizi 
geliştirecek her türlü yeniliği bünyemize katıyoruz. Ulusal ve 
uluslararası eğitim gereklilikleri, Ortaklık stratejileri, sektörel 
eğilimler ve müşteri geri bildirimleri gibi kriterler çerçevesin-
de, eğitim sürecinde sürekli iyileştirme yapıyoruz. 

Global gelişmeler, sivil havacılık eğitimi alanında daha çok 
çaba göstermeyi ve sürekli gelişmeyi zorunlu kılıyor. Bu yüz-
den nitelikli eğitmen kadrolarımızı iyileştirmeye devam etmek 
adına ülkemizden ve dünyadan önemli eğitim kurumlarıyla 
işbirliklerine gidiyor ve bilgi birikimimizi güncelleyerek çoğaltı-
yoruz. Eğitimdeki etkinliğimizi ve verimliliğimizi arttırmak için 
planlama ve kaynak yönetiminde uluslararası standartlarda 
teknoloji kullanarak, sahip olduğumuz tüm kaynakları maksi-
mum seviyede değerlendiriyoruz. 

Pilotlarımıza daha etkin bir eğitim sunabilmek için Ortaklık stratejilerine paralel şekilde 
simülatör sayısını arttırıyoruz. Kabin ekiplerimiz için modern teknolojilerle donanmış eği-
tim cihazları ve nitelikli eğitmen kadrosu ile eğitim kalitesini her geçen gün yükseltiyoruz. 

Yukarıda çizdiğimiz çerçeve içinde hedeflerimizi hızla gerçekleştirmeye devam edi-
yoruz. Yakın hedeflerimiz arasında, üçüncü B737-800 ve A320 simülatörlerinin temi-
ni; ATQP eğitim modelinin uygulanmasıyla line eğitimlerini simülatörlerde icra ederek, 
operasyonel esneklik ve mali tasarruf sağlamak; DLR Test Merkezi’nin faaliyet alanını, 
testin ikinci kısmını da kapsayacak şekilde genişletmek ve pilot yetiştirme konusunda 
uluslararası alanda cazibe merkezi hâline gelmek bulunmaktadır.

Konusunda uzman, sektörde deneyimli, kendisini sürekli yenileyen bir öğretmen 
kadrosuna sahibiz. Uçuş Eğitim Başkanlığı olarak, uçuşlarımızın her zaman olduğu gibi 
emniyetli ve konforlu gerçekleşmesi ve Ortaklığımızın uluslararası alanda elde ettiği ba-
şarıları arttırarak sürdürebilmesi için tüm çalışanlarımızla katma değer sağlamaya, bilgi 
üretmeye ve tüm paydaşlarımızla başarıyı paylaşmaya devam ediyoruz.  

Tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize geniş portföyü, modern tesis ve cihazları, de-
neyimli eğitmenleri ve belirgin hizmet kalitesi ile eğitim hizmeti sunan dünya çapında 
bir merkez olarak, Ortaklık vizyonunu gerçekleştirme yönünde, hedeflerimize ulaşmaya 
ve etrafımıza saçacağımız ışığı güçlendirmeye devam edeceğiz. 

Uçuş Eğitim Başkanı 
Kaptan Pilot Sedat Şekerci 

Quality in training under our wings
Fierce competition in the aviation industry demands con-

stantly updating training regulations and developments. As 
Turkish Airlines Flight Training Directorate, we provide our 
staff with the necessary skills and trainings needed in line 
with our company’s growth strategy. We constantly evalu-
ate our current capabilities and innovate accordingly in or-
der to advance our employees. We always strive to improve 
our training process based on criteria such as domestic and 
international training necessities, partnership strategies, in-
dustry trends, and customer feedback. 

Global developments demand increased commitment 
and constant improvement in civil aviation training. It is 
for this reason that we cooperate with the world’s leading 
educational institutions to assure that our teachings are 
up-to-date, allowing us to improve the skills of our quali-
fied training staff. We effectively utilize all our resources 
by implementing world class technologies for planning and 
resource management in order to improve our training ef-
ficacy and productivity. 

As part of our company’s strategy, we continue to add 
more flight simulators so we can provide better trainings to our pilots. We im-
prove the quality of our cabin crew trainings by employing state-of-the-art training 
equipment and expert training staff. 

We are working hard to rapidly reach our goals. Our current goals are to acquire 
our third B737-800 and A320 flight simulators, to implement line training on simu-
lators as part of the ATQP training model in order to create operational flexibility 
and save on financial costs, to expand the DLR Test Center’s activities to include the 
second test phase and to become an attractive international pilot training center.

We posses expert training staff made up of industry veterans who constantly 
update themselves. At the Flight Training Directorate, we continue to ensure safe 
and comfortable flights and ongoing international success of our company. To this 
end, we continue to add value to all our employees, foster knowledge, and share 
our successes with our stakeholders. 

We are a global training center whose experienced trainers, extensive curricula, 
and modern facilities and equipment provide distinctive and high-quality trainings 
for its employees and customers. We will continue to reach our goals to become 
an even brighter beacon for our company’s vision. 

SVP, Flight Training 
Captain Sedat Şekerci
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Uçuş Eğitim Başkanlığı’na genel bakış
Sürekli bir yenilenme ve gelişme süreci 

içerisinde olan havacılık sektöründe çalı-
şanların da sektöre paralel olan gelişimle-
rinin önemi aşikârdır. Bu yüzden eğitim, 
havacılık kolunda çok önemli bir yere sa-
hiptir. Ve pek tabii ki bu durum ülkemiz 
ve ülkemizde havacılığın lokomotifi olan 
Türk Hava Yolları A.O. için de geçerlidir.

Ülkemizde havacılığın ana damarı olan 
Yeşilköy, 1930’larla beraber gelişimi-
ne başlamış ve o zamanın Devlet Hava 
Yolları’nın merkez üssü olmuştur. Son-
raki yıllarda adını Türk Hava Yolları olarak 
değiştiren kurum, gelişme yönünde, de-
ğişen dünya standartları doğrultusunda, 
çıtayı bir üst seviyeye taşıyabilmek adına 
1993 yılında Uçuş Eğitim Başkanlığı’nı 
kurmuştur.

Florya merkezli olarak kurulan Uçuş 
Eğitim Başkanlığı, 15.600 m2 alan içinde 
yüzlerce çalışanı ile Kaptan Sedat Şekerci 
başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Organizasyon yapısı
Başkanlığımız, gelişen teknolojinin tüm 

imkânlarından faydalanarak deneyimli 
eğitmen kadrosu, yenilikçi ve geri besle-
meye açık eğitim felsefesiyle uzun yıllardır 
benimsediği kalite merkezli yaklaşımıyla 
kurum faaliyetlerini sürdürmektedir.  Öz-

verili çalışanlarıyla geniş bir yelpazede eği-
tim faaliyetlerini yürütmeye devam eden 
Başkanlığımıza bağlı olarak Uçuş Eğitim, 
Yer Eğitim, Kabin Eğitim ve Pazarlama 
Müdürlükleri yanında Simülatör ve Akade-
mi Müdürlükleri de bulunmaktadır.

Akreditasyonlar 
Uluslararası arenada faaliyet gösteren 

ve son yıllarda herkesin gıpta ile baktığı 
bir kurumun önemli bir ögesi olan Uçuş 
Eğitim Başkanlığı bir diğer yandan da 
geçerliliğini sürekli kılabilmek adına ulus-
lararası belgelerle kendini ispatlamaya 
devam etmektedir. Bu bağlamda SHGM, 
ICAO ve EASA standartlarının tüm gerek-
liliklerini yerine getiren Başkanlığımız, 
Ortaklığın belirlenen hedeflere ulaşma-
sında önemli bir katkı sağlamaktadır.

Sınıf olanakları
Uçuş Eğitim Başkanlığı, sahip olduğu 

potansiyeli kendi personeline verdiği 
eğitimler dışında gerek yurt içi gerekse 
yurt dışından müşterilerine verdiği ulus-
lararası standartlardaki eğitimler için de 
kullanmaktadır.

Uçuş Eğitim Başkanlığı bünyesinde bulu-
nan Yer Eğitim Müdürlüğü, 52 tanesi aktif 
uçucu olan 65 yer dersi öğretmeniyle, 30 
sınıfta 500 koltuk kapasitesi ve 250 kişilik 

An overview of the Flight Training 
Directorate

It is clear that the trainings of aviation 
employees must keep up with the con-
stantly developing industry standards. 
This is why training is so important in 
aviation industry. This is, of course, also 
true for our country and for its leading 
aviation company, Turkish Airlines Inc.

Yeşilköy, the main hub of our coun-
try’s aviation industry, started to de-
velop in the 1930 and became the 
headquarters for the State Airlines Ad-
ministration, which was later renamed 
“Turkish Airlines”. Keeping with global 
developments, Turkish Airlines founded 
the Flight Training Directorate in 1993 so 
it could raise the bar on quality. 

Established in Florya, the Flight Train-
ing Directorate operates on a 15,600 
square meter area with hundreds of 
employees. The Directorate is currently 
under the supervision of Captain Sedat 
Şekerci. 

Organizational Structure
Our Directorate operates by continu-

ing to adhere to a quality-centered ap-
proach that has been a staple of the 
program for many years. It achieves 

this by implementing an innovative and 
feedback-oriented training philosophy, 
by acquiring the latest technological de-
velopments, and by employing experi-
enced training staff. Our Directorate and 
its dedicated staff provide a wide range 
of training activities through its Flight 
Training, Ground Handling Training, 
Cabin Training, Marketing and Simulator 
Training departments, and through its 
Flight Academy.

Accreditation 
The Flight Training Directorate, a vital 

part of an international institution that 
has become the envy of many, contin-
ues to prove its effectiveness by being 
accredited according to international 
quality standards. In this regard, our Di-
rectorate has met all the requirements 
of Directorate General of Civil Aviation 
(DGCA), ICAO, and EASA standards and 
has significantly contributed to Turkish 
Airlines reaching its goals. 

Training opportunities
The Flight Training Directorate shares 

its wealth of information not only with 
its employees but also with domestic 
and international customers by provid-
ing internationally-accredited trainings.

The Ground Handling Training Depart-
ment, which operates as part of the 
Flight Training Directorate, provides 
training with 65 ground handling in-
structors (52 of whom actively fly), 30 
classes with a total seating capacity of 
500, and a conference hall with a seat-
ing capacity of 250. Computer Based 
Training (CBT) and Radio Telephony (RT) 
classes are also available as supplements 
to ground handling classes.

Simulators
Our Directorate’s Boeing 777, 737, Air-

bus A319, A320, A321, A330, and A340 
flight simulators are operational 24/7 
with 92 TREs, 169 TRIs, 4 SFEs, and 32 
SFIs.

Our Flight Training Directorate has:
• Two B737-800
• Two A319/A320/A321
• One A319/A320/A321 
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konferans salonuyla hizmet vermektedir. 
Yer derslerine destek olmak amacıyla CBT 
(Computer Based Training) ve RT (Radio 
Telephony) sınıfları da mevcuttur.

Simülatörler
Başkanlığımızda bulunan Boeing 777, 

737, Airbus A319, A320, A321, A330, A340 
tiplerindeki simülatörlerimizde 7 gün 24 
saat görev yapma kabiliyetine sahip 92 
TRE, 169 TRI, 4 SFE ve 32 SFI ile hizmet 
verilmektedir.

Uçuş Eğitim Başkanlığı bünyesinde;
• 2 adet B737-800
• 2 adet A319/A320/A321
• 1 adet A330/A340 
• 1 adet de B777-300ER simülatörü bu-

lunmaktadır. 

Pilotlarımızın simülatör öncesi ha-
zırlıkları içinse;

• FNPT II/MCC (Jenerix B737 NG)
• A320 IPT
• A330/340 IPT cihazları bulunmakta ve 

24 saat hizmet vermektedir.

Pilotlara yönelik eğitimler
Yukarıda bahsettiğimiz imkânlarımızla 

hem kendi uçuş ekiplerimize hem de dış 
müşterilerimize çok çeşitli eğitim hizmet-
leri sunmaktayız.

Başkanlığımız bünyesinde pilotlara 
yönelik verilen eğitimler:

• A330/340 Tip Eğitimi (İlk/Tazeleme/
Yenileme)

• A320 Tip Eğitimi (İlk/Tazeleme/Yeni-
leme)

• B737 Tip Eğitimi (İlk/Tazeleme/Yeni-
leme)

• B777 Tip Eğitimi (İlk/Tazeleme/Yeni-
leme)

• Tip Eğitim Öğretmenliği (TRI-SFI)
• Tip Eğitim Kontrol Öğretmenliği (TRE-

SFE)
• Çoklu Ekip Koordinasyonu Eğitimi (MCC)

• MCC Öğretmenliği (MCCI)
• Özel Hava Yolu Uygulamaları
• Hava Trafik Konuşmaları
• Acil Durum ve Emniyet Ekipmanı Eğitimi
• Tehlikeli Maddeler Eğitimi
• Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi
• Uçak Emniyet ve Güvenlik Uygulama-

ları Eğitimi
• İlk Düşük Görüş Şartları Eğitimi (CATII/III)
• İlk Yardım Eğitimi
• Suya İniş Eğitimi
• ETOPS, MNPS, RVSM, TCAS/ACAS ve 

RNAV eğitimleri

Kabin eğitimleri
Uçuş Eğitim Başkanlığı bünyesinde hiz-

met veren Kabin Eğitim Müdürlüğü, her 
yıl Türk Hava Yolları’nın 6.000’den fazla 
kabin memuruna ve aynı zamanda kurum 
dışı müşterilere hizmet vermektedir. Ka-
bin memurlarının eğitimlerinde, kabinde 
meydana gelebilecek acil durumların ger-
çeğe %99’a yakın canlandırıldığı CEET (Ca-
bin Emergency Equipment Trainer) cihazı 
ve servis eğitimlerinin verildiği CST (Cabin 
Service Trainer) kullanılmaktadır.

Ayrıca suya iniş acil durumu eğitimi ve-
rilen, uluslararası standarttaki “ditching 
havuzu” ve “mockup” bölümünde bulu-
nan A319, A320, A321, A330, A340, B737, 
B777 “door trainer”lar ile, kabin memurla-
rına kapı açma kapatma kuralları, normal 
ve acil durumda kapıların kullanımı eği-
timleri verilmektedir.

Bu geniş yelpazedeki imkânlarımız sa-
yesinde Ortaklığımız bünyesindeki filola-
rın kabin eğitimleri Başkanlığımızca veri-
lebilmektedir. 

Uçuş Eğitim Başkanlığı’nda verilen 
kabin eğitimleri:

• A330/340 Dönüşüm Eğitimi (İlk/Taze-
leme/Yenileme)

• A320 Dönüşüm Eğitimi (İlk/Tazeleme/
Yenileme)

• B737 Dönüşüm Eğitimi (İlk/Tazeleme/
Yenileme)

• One B777-300ER simulator 
And for pre-simulator preparation 

of our pilots:
• FNPT II/MCC (Jenerix B737 NG)
• FNPT II/MCC (Jenerix B737 NG)
• A330/340 IPT equipment are available 

and accessible 24/7.

Pilot trainings
These resources allow us to provide a 

variety of training services for our own 
company’s cabin crew and for our cus-
tomers.

Our Directorate’s trainings include:
• A330/340 Type Training (Entry/Recur-

rent/Refresher)
• A320 Type Training (Entry/Recurrent/

Refresher)
• B737 Type Training (Entry/Recurrent/

Refresher)
• B777 Type Training (Entry/Recurrent/

Refresher)
• Medical Training Course (TRI-SFI) 
• Medical Training Supervisor Course 

(TRE-SFE)
• Multi-Crew Cooperation Training 

(MCC)
• Multi-Crew Cooperation Instructor 

Training (MCCI)
• Private Airliner Applications
• Air Traffic Dialogue
• Emergency Situation and Safety 

Equipment Training
• Dangerous Goods Training
• Crew Resource Management Train-

ing
• Plane Safety and Security Training
• Initial Low-Visibility Training (CATII/III)
• First Aid Training
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• B777 Dönüşüm Eğitimi (İlk/Tazeleme/
Yenileme)

• İlk Kabin Güvenlik Eğitimi
• Ekip Kaynak Yönetimi
• Uçuş Güvenlik ve Huzursuz Davranış 

Yönetimi Eğitimi
• Tehlikeli Madde Eğitimi
• İlk Yardım
• Defibrilatör Eğitimi
• Suya ve Karaya İniş Eğitimi
• Kabin Servis Eğitimi
• Kabin Acil Durum ve Tahliye Eğitimi
• Olağan Güvenlik Eğitimi
• Acil Durum Güvenlik Eğitimi
• Yolcu İlişkileri ve Yönetimi Eğitimi

DLR Test Merkezi
Uçuş Eğitim Başkanlığı’nda faaliyet gös-

teren bir başka birim ise, Alman Havacılık 
ve Uzay Dairesi (DLR) ile ortak çalışma yo-
luyla yürütülen, pilot seçme sınavlarının 
gerçekleştirildiği DLR Test Merkezi’dir. 
Her gün 18 adayın teste tabi tutulabildiği 
bu merkez, Almanya dışında bu hizmeti 
vermeye yetkili tek kuruluştur.

Uçuş Akademisi
Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gös-

teren Uçuş Akademisi son yıllarda ülke-
mizde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak 

adına gerekli tüm temel pilotaj eğitimini 
gerçekleştirmektedir. Yakın zaman içe-
risinde kapasitesini arttıracak olan Uçuş 
Akademisi yakında yurt dışından da öğ-
renci kabul etmeye başlayacaktır.

Pilotaj eğitimleri:
• Özel Pilot Lisansı Eğitimi (PPL)
• Alet Kartı Eğitimi (IR)
• Modüler
• Entegre
• Ticari Pilot Lisansı Eğitimi (CPL)
• Modüler
• Entegre
• Hava Yolu Taşımacılığı Lisansı Eğitimi 

(ATPL)
• Modüler
• Entegre
• Çok Motor Eğitimi (ME)
• Uçuş Öğretmenliği Eğitimi (FI)
Türk Hava Yolları, yukarıda da belirttiği-

miz gibi, uçuş eğitimi alanında da gelişi-
mini hızla sürdürmektedir. Ortaklığımız, 
büyüme politikasına paralel olarak, eği-
tim programları konusunda araştırmalar 
yapmaya ve her sene kendi bünyesindeki 
programlarını yenileyerek sektörün öncü 
kuruluşu olmaya devam etmektedir.

Uçuş Eğitim Başkanlığı adına hepinize 
iyi uçuşlar dileriz.

• Water Landing Training
• ETOPS, MNPS, RVSM, TCAS/ACAS, and 

RNAV Training

Cabin trainings
Our Directorate’s Cabin Crew Training 

Department annually provides training 
for over 6,000 cabin crew members of 
Turkish Airlines as well as other custom-
ers. Our cabin crew training courses 
use CEET (Cabin Emergency Equipment 
Trainer) and CST (Cabin Service Trainer) 
to simulate possible cabin emergency 
incidents that are up to 99 percent re-
alistic.

In addition, our “ditching pool” for wa-
ter emergency landing training and our 
A319, A320, A321, A330, A340, B737, 
B777 “door trainers” at the mockup sec-
tion (both of which comply with inter-
national standards) provide cabin crew 
with training for the rules of door open-
ing-closing and usage of regular and 
emergency doors. 

Our Directorate’s wide range of resourc-
es allow us to provide Turkish Airlines with 
all necessary cabin crew trainings.

Cabin crew trainings available at 
the Flight Training Directorate:

• A330/340 Conversion Training (Entry/
Recurrent/Refresher)

• A320 Conversion Training (Entry/Re-
current/Refresher)

• B737 Conversion Training (Entry/Re-
current/Refresher)

• B777 Conversion Training (Entry/Re-
current/Refresher)

• Initial Cabin Safety Training
• Crew Resource Management Training
• Flight Safety and Anxiety Manage-

ment Training
• Dangerous Goods Training
• First Aid Training
• Defibrillator Training
• Water and Ground Landing Training
• Cabin Service Training
• Cabin Emergency and Evacuation 

Training
• Ordinary Safety Training
• Emergency Safety Training
• Passenger Dialogue and Manage-

ment Training

DLR Test Center
Another department operating as part 

of the Flight Training Directorate is the 
DLR Test Center for pilot selection, run in 
cooperation with the German Aerospace 
Center (DLR). With daily testing-capacity 
for 18 candidates, this department is the 
only one of its kind authorized to oper-
ate outside of Germany. 

Flight Academy
Our Directorate’s Flight Academy pro-

vides all necessary basic pilot trainings, 
the demand for which has increased 
exponentially in our country over the 
last few years. Our Flight Academy will 
increase its capacity in the near future 
and will start accepting students from 
abroad as well.

Pilot courses:
• Private Pilot License Training (PPL)
• Instrument Rating Training (IR)
• Modular
• Integrated
• Commercial Pilot License Training (CPL)
• Modular
• Integrated
• Airline Transport Pilot License Train-

ing (ATPL)
• Modular
• Integrated
• Multi-Engine Training (ME)
• Flight Instructor Training (FI)
Turkish Airlines, as we have already said, 

continues to rapidly develop in flight 
trainings. Turkish Airlines continues to 
seek out new training programs and to 
update its current ones on an annual ba-
sis in line with its growth strategy. This 
allows the company to maintain its pio-
neering role in the industry.

The Flight Training Directorate wishes 
you all a pleasant flight.
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GÜNDEM / AGENDA

Türk Hava Yolları’nın yeni alametifarikası: 

Yönetici Okulu
Turkish Airlines’ new trademark:

The School of Management
“Yarının Liderleri”
Yurt içinden ve yurt dışından müşte-

rilerine ve/veya Türk Hava Yolları perso-
neline teknik eğitimler, IATA eğitimleri, 
ticari ve yer hizmetleri eğitimleri, kalite 
eğitimleri ve yönetim ve kişisel gelişim 
eğitimleri sunan, ayrıca uçuş fobisini 

yenme programı, İngilizce dil eğitimi, 
uzaktan eğitimler gibi bir dizi eğitim 
programı sağlayan Türk Hava Yolları Ha-
vacılık Akademisi; başlatmış olduğu Yö-
netici Yetiştirme ve Geliştirme Programı 
ile Türk Hava Yolları’na ayırt edici bir 
özellik daha kazandırmış olmanın guru-

“Leaders of Tomorrow”
Turkish Aviation Academy takes great 

pride in offering a variety of outstan-
ding training programs including tech-
nical trainings, IATA trainings, com-
mercial and ground handling services 
trainings, quality assurance trainings, 

personal development trainings, flight-
phobia counseling sessions, English 
lessons, and distance learning. Now, 
the Academy is preparing to introdu-
ce yet another distinctive educational 
program to Turkish Airlines, a school of  
management of its own.

Prof. Dr. Şahin Karasar
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runu yaşamakta.
Akademi; yüksek performans kültü-

rüne sahip ve kurumsal dönüşümü 
gerçekleştirecek iş liderleri yetiştirmek 
amacıyla, strateji odaklı, değerlerle 
uyumlu, yüksek kaliteyi hedefleyen, 
gelişimin sürekliliğini sağlayan eğitim 
ve gelişim programlarını içeren Yöneti-
ci Yetiştirme ve Geliştirme Programı’nı 
hayata geçirdi. Program, “Kariyer açı-
sından gerçek başarı, fırsat ortaya çık-
tığında hazır olmaktır.” prensibiyle, ül-
kemizin dünyadaki en önemli değeri ve 
markası olan Türk Hava Yolları’nın per-
sonelini yöneticiliğe hazırlayacak. 

Programın hedefleri
Program kapsamında, geleceğin yöne-

ticilerini kurum gereksinimleri doğrultu-
sunda yetiştirerek hem liderlik özellikleri 
yönüyle hem de sektörel ve kurumsal 
bilgi bakımından donanımlı bir yönetici 
havuzu oluşturulması planlanıyor. 

Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 
Programı’nın öncelikleri; bireysel po-
tansiyeli açığa çıkarmak, her seviyede 
liderler yakalamak, değişime adaptasyo-
nu sağlamak, kurumsal öğrenmeyi teş-
vik etmek ve bu sayede kuruma bağlılığı 
geliştirmek şeklindedir.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. 
Dr. Temel Kotil’in ifadesiyle; “THY’nin 
büyüyen ve gelişen organizas-
yon yapısının ihtiyaç duydu-
ğu yöneticilerin, modern 
işletmeciliğin gerektirdiği 
yetkinliklerle daha da do-
nanmış olarak göreve baş-
lamalarına imkân tanıyacak 
yepyeni bir uygulama” olan 
Yönetici Yetiştirme ve Ge-
liştirme Programı ile her 
kademeden liderler yetiştiril-
mesi hedefleniyor.

Yönetici Yetiştirme ve Ge-
liştirme Programı; Türk 
Hava Yolları’nın ihtiyaç du-
yacağı yöneticilerin daha 
sağlıklı, etkin ve bilimsel 
metotlarla verimli bir şekil-
de belirlenmesine; çalışan-
ların kariyer gelişimlerinde 
adil bir yarışma ve tatlı bir 
rekabet ortamının oluşturul-
masına; yöneticilik ve girişim-
cilik yetkinliklerinin arttırılarak ge-
leceğe daha güvenle bakmalarına katkı 
sağlayacak. Böylece kurum kültüründe, 
zaman içerisinde daha etkileşimli bir ça-
lışma ortamının oluşmasına yönelik bir 
değişime de öncülük edecek.

Programın oluşum süreci
Oranı büyük bir hızla artan rekabet 

ortamında önümüzdeki yıllar içerisinde 
yöneticileri bekleyen en büyük sorun, 
kabiliyet noksanlığıdır. Bu bağlamda, 
yönetici yetiştirme kariyer takibinde 
esas amaç; her kariyer aşamasında, “po-
tansiyeli ve performansı yüksek” adayla-
rı seçerek onları ve onlarla birlikte kuru-
mu yukarı taşımaktır. 

Öte yandan, kurumların iyi yöneticile-
re sahip olmasında, bireysel ve kurum-
sal beklentilerin örtüşmesi son derece 
önemlidir. Bilgili, tecrübeli, kararlı, etkili, 
analitik yetkinliği olan, değerlere bağlı, 
müşteri odaklı, örnek olabilen, takım ça-
lışmasına yatkın çalışanlara ve yönetici-
lere sahip olmayı amaçlayan bir kurum; 
hakkaniyete riayet edilmesi, persone-
linin kişisel tatmini, kendini değerli ve 
güvende hissetmesi, kariyer olanaklarını 
değerlendirebilmesi, eğitim ve kişisel 
gelişim fırsatlarından yararlanabilmesi, 
kendini rahatça ifade edebilmesi gibi 
koşulları sağlamak durumundadır.

Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Prog-
ramı; kurum tarafından ihtiyaçların ve 
kurumsal beklentilerin analizinin yapıl-
ması ve yet-
k in l ik ler in 
bel ir len-
mesinin 
ardın-

d a n , 
p r o g r a -
mın etki-
li ve katma 
değer yaratacak şekilde tasarlanmasıyla 
oluşmuştur. 

Bu aşamanın ardından personel; uz-

The Academy in cooperation with 
the Directorate of Human Resources 
has initiated the school of manage-
ment, a unique management trainings 
and development program, in order 
to raise business leaders with a high-
performance approach that will make 

them capable of performing corpo-
rate transformations. The school’s 

curriculum is made 
up of training and 

d e v e l o p m e n t 
programs that 
focus on stra-
tegy, target 
h igh-qua l i ty 
and are com-
patible with 
Turkish Air-
lines’ valu-

es, and also 
supportive of 
lifelong self-

improvement. 
The program, 
which is based 
on the prin-
ciple that “real 
career success 
means being 
ready when 

o p p o r t u n i t y 
strikes”, will pre-

pare the employees 
of Turkish Airlines, our country’s most 

important international asset and 
brand, for managerial positions. 

Program goals 
The Management Training and De-

velopment Program targets to crea-
te a pool of qualified managers that 

are trained to serve the needs of the 
company, possessing leadership quali-
ties, industry know-how and corporate 
knowledge befitting a prospective ma-
nager.  

The priorities of the program are to 
help individuals achieve their full po-
tential, identify leaders at all levels, faci-
litate adaptation to change, and enco-
urage corporate learning and thereby 
increase employee loyalty. 

In the words of Turkish Airlines CEO 
Temel Kotil, the School of Management 
aims to create leaders on every level 
using “a brand new program that will 
raise managers who will be better equ-
ipped with the competencies essen-
tial to modern businesses and to the 
growing and developing organizational 
structure of Turkish Airlines.”  

The program’s sound, effective and 
proven methods will not only enable 
Turkish Airlines to effectively identify 
potential managers but also create a 
fair and rewarding, yet competitive, ca-
reer development environment for its 
employees. As these employees impro-
ve their managerial and entrepreneuri-
al skills, they will become more confi-
dent about their future. By doing so, 
the school will pioneer a change in the 
corporate culture to nurture a more in-
teractive working environment. 

Program rationale
One of the biggest problems that 

awaits managers in the near future 
would be lack of proficiency and skills 
for an increasingly competitive mar-
ket. The real purpose of tracking care-
er cycles in management training is to 
pinpoint candidates with “exceptional 
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manlıktan orta düzey ve üst düzey yö-
neticiliğe uzanan kariyer piramidinin 
basamaklarını çıkması, fırsatları değer-
lendirebilmesi için yönlendirilir. Bu es-
nada personelin kendi kariyer beklen-
tilerini yönetmesi; şimdiki pozisyonunu 
değerlendirmesi, 1-3 yıllık ve 3-5 yıllık 
hedeflerini ve ardından nihai hedefini 
belirlemesi ve kişisel SWOT analizi yap-
ması beklenir. 

Programın kapsamı
Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 

Programı’nın birinci grup adayları; uz-
man, şef ve mühendisler; ikinci grup 

adaylar ise müdürlerdir. 
Yönetici aday adayı olabilmek için Türk 

Hava Yolları’nda en az bir yıldır çalışıyor 
olmak, yeterli yabancı dil bilgisine sahip 
olmak, dört yıllık üniversite mezunu ol-
mak, disiplin suçu bulunmamak, mesle-
ki bilgi birikimini ve yöneticilik vasıflarını 
haiz olmak gerekmektedir. 

Yönetici adaylarının sahip olması ge-
reken vasıflar ise şöyle belirlenmiştir: 
Analitik düşünce, iletişim becerisi, kişisel 
gelişime önem verme, işbirliğine yat-
kınlık, müşteri duyarlılığı, karar alma ve 
uygulamada kararlılık, değişikliklere uy-
mada esneklik, insan ilişkilerinde başa-

performance and promising potential” 
and to elevate them -thus the com-
pany- to new heights.  

Furthermore, it is extremely impor-
tant to align individual and corporate 
expectations in order to have better 
managers. A company that wishes to 
employ knowledgeable, experienced, 
effective, determined, analytical, up-
right, customer focused, exemplary, 
and teamwork-oriented employees 
and managers must create a fair wor-
king environment in which both emp-
loyee and manager can obtain personal 
satisfaction, feel valued and protected, 
pursue career opportunities, bene-
fit from training and individual deve-
lopment opportunities, and express 
themselves freely. 

After analyzing corporate needs and 
expectations, and identifying compe-
tencies, the Management Training and 
Development Program was designed as 
an effective and value-added program. 
After their training phase is complete, 
the participants will be encouraged to 
take advantage of career opportunities 
and to climb up the corporate ladder, a 
path that leads from specialist to midd-
le and executive management. Then, 
they will be expected to come up with 
their own career expectations, evalua-
te their current positions, set 1-3 year 
and 3-5 year goals, determine their fi-
nal goals, and make their own personal 
SWOT analyses. 

Program scope
The program candidates are divided 

into two groups: the first group is 
composed of specialists, supervisors, 
and engineers. The second group is 
made up of directors. 

Employees who wish to apply to beco-
me a managerial candidate must have 
worked at Turkish Airlines for at least 
one year, possess the necessary fore-
ign language skills, hold a bachelor’s 
degree, have no disciplinary record, 
and possess the necessary professional 
knowledge and qualities of a manager.  

Managerial candidates must also 
have the following qualities: Analyti-
cal-thinking skills, effective communi-
cation skills, a drive for personal deve-
lopment, ability to work as a team, a 
customer-oriented approach, audacity 
in decision making and implementati-
on, flexibility in adapting to changes, 
interpersonal skills, organizational and 
planning skills, guidance and improve-
ment capabilities, ability to delegate, 
leadership, a strong work discipline, 
ability to represent the company, and 

stress management.

Target skills
Target skills for the program are as 

follow: 
• Individual skills: Time management, 

resource management, project mana-
gement, performance management, 
self-expression, and so on. 

• Leadership and communication 
skills: Change management, commu-
nication management, crisis manage-
ment, employee management, repor-
ting, and so on. 

• Technical skills: MS Office, ERP, fo-
reign languages, online research and 
so on.

• Decision-making skills: Data analysis, 
process analysis, problem solving, and 
so on. 

Program plan 
The program implementation process 

includes choosing, training and cultiva-
ting suitable candidates then monito-
ring their career progress. 

The Human Resources Department 
is responsible for evaluating and sor-
ting out the applications. Prospective 
candidates are then invited to attend 
foreign language, general aptitude, 
personality, and competency tests. 
Those who successfully pass the tests 
are added to the pool of managerial 
candidates. Then, orientation and tra-
inings begin; Turkish Aviation Academy 
trains the candidates through a rigoro-
us curriculum that includes manage-
ment courses as well as introduction 
of in-service management practices, 
principles and policies. 

Courses
The School of Management consists 

of two parts: One for managerial candi-
dates and one for executives. They are 
composed of: 

• Classroom trainings  
• Online trainings  
• Social activities 
• Overseas programs  
Classroom trainings entail basic in-

formation about the program as well 
as strategic management, marketing, 
finance and accounting, operations 
and technology, basic law, physical as-
set management, the aviation industry, 
advanced leadership skills, risk manage-
ment, globalization, effective decision 
making, change management, thinking 
outside the box, effective coaching, 
and other similar training modules. 

Eminent instructors of their respecti-
ve fields as well as Turkish Airlines exe-
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rı, organizasyon ve planlama yeteneği, 
rehberlik yapabilme ve geliştiricilik, yet-
kilendirme yeteneği, liderlik, iş disiplini, 
temsil kabiliyeti ve stres yönetimi.

Program ile hedeflenen yetkinlikler
Program ile hedeflenen yetkinlikler 

şunlardır: 
• Kişisel yetkinlikler: zaman yönetimi, 

kaynak yönetimi, proje yönetimi, per-
formans yönetimi, kendini ifade etme 
vb. 

• İletişim ve yönetim becerileri: deği-
şim yönetimi, iletişim yönetimi, kriz yö-
netimi, çalışanların yönetimi, raporlama 
vb. 

• Donanımsal yetkinlikler: MS Office 
programları, ERP, yabancı dil, online 
araştırma vb.

• Karar verme becerileri: bilgi analizi, 
süreç analizi, problem çözme vb.

Programın uygulama süreci
Program uygulama süreci; uygun 

adayların seçimi, yetiştirme ve geliştir-
me ile kariyer gelişimi izleme şeklinde-
dir.

Personel Başkanlığı’nca yürütülen, 
başvuruların değerlendirilmesi, tasnifi, 
belirlenen şartları haiz aday adaylarına 
çağrıda bulunulması süreçlerinin ardın-
dan, başvuruda bulunan kişiler yabancı 
dil, genel yetenek ve kişilik envanteri / 
yetkinlik testlerinden geçirilir. Testleri 
tamamlayan aday adayları, yönetici ada-
yı havuzuna alınır. Bu aşamadan sonra 
adaylar için yöneticilik eğitimi ve oryan-
tasyon süreci başlar. Yönetici Okulu ola-
rak adlandırılan bu süreçte; Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi tarafından 
adaylara, yöneticiliğe ilişkin derslerle 
birlikte yönetim fonksiyonunun icrasına 
yönelik şirket içi uygulamalar, yönetsel 
ilke ve politikalar aktarılır. 

Program dâhilinde verilen 
eğitimler 
Yönetici adaylarını yetiştirmeye ve 

müdürlere yönelik olmak üzere iki bö-
lümden oluşan Yönetici Okulu; 

• Sınıf içi eğitimler, 
• Online eğitimler, 
• Sosyal aktiviteler, 
• Yurt dışı programı 
şeklinde gerçekleşmektedir. 
Sınıf içi eğitimler; program hakkında 

temel bilgiler, stratejik yönetim, pazar-
lama, finans ve muhasebe, operasyon 
ve teknoloji, temel hukuk, fiziksel var-
lıkların yönetimi, havacılık sektörü, ileri 
liderlik becerileri, risk yönetimi, global-
leşme, etkin karar alma, değişim yöne-
timi, farklı düşünebilme, etkin koçluk 
becerileri gibi bir dizi eğitimi kapsamak-

tadır. 
Sınıf eğitimleri, alanında en üst sevi-

yede uzman eğitmenler ve Türk Hava 
Yolları’nda hâlen görev yapmakta olan 
üst düzey yöneticiler tarafından veril-
mektedir. 

Online eğitimler; temel kurumsal ve 
sektörel bilgilerin yanı sıra, iletişim be-
cerileri, karar alma teknikleri, kalite yö-
netimi, sorun çözme, takım yönetimi, 
zaman ve toplantı yönetimi, liderlik, 
raporlama, temel teknoloji ve bilgisayar 
bilgileri ve proje yönetimi gibi temel 
kişisel gelişim eğitimlerini içerir. Geliş-
tirme ihtiyacı olanlar için online olarak 
İngilizce dil eğitimi de sağlanmaktadır.

Yurt dışı çalışması ise; aktif öğrenme 
metoduyla strateji projesi, iş simülasyo-
nu ve ülke çalışmasını içermektedir. 

Program kapsamında ayrıca, kitap 
okumaları, sunumlar, ustalarla sohbet-
ler, kişisel ve grup koçluğu, çalışma 
grupları gibi imkânlar da sunulmaktadır. 

Programın tüm eğitim süreçlerinin 
tamamlanmasından sonra yönetici ada-
yı havuzuna alınan kişiler için yönetici 
koçluğu, departman projeleri, aday ve 
yöneticisi ile belirli periyotlarda değer-
lendirmeler yapılması aşamaları gerçek-
leştirilecek ve adaylar üç yıllık bekleme-
ye alınarak ihtiyaca göre yönetici olarak 
atanabilecektir.

Programın kazanımları
Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme 

Programı’nın kurum içerisinde hayata 
geçirilmesinin çok sayıda avantajı mev-
cuttur. Program; klasik eğitim sistem-
lerinin aksine proaktif, merkezî bir yapı 
içeren, belirli bir kitleye ve ihtiyaçlara 
yönelik hazırlanmış olan, iş stratejisi ile 
bağ kurulmuş, orta ve uzun dönemli 
stratejik hedeflere yönelik, yaşam boyu 
öğrenmeyi hedefleyen, liderlik, yaratıcı 
düşünme, problem çözme becerile-
ri gibi eğitimlerle gerekli yetkinliklerin 
oluşmasına ve sürekli gelişmesine des-
tek veren, kurumsal gelişmeyi ve bü-
yümeyi destekleyen, iş performansını 
geliştiren, öğrenilenlerin kurumsal kat-
kıları sürekli ölçülen ve geliştirilen bir 
modeldir.

Ayrıca, yönetici olarak atanan bir per-
sonel, altında çalışan kişiler açısından da 
önemli bir motivasyon unsurudur. İn-
sanlar bu sayede, gelecekteki şirket ka-
riyerlerinde böyle bir süreçten geçilerek 
yönetici olunacağının bilinciyle çalışırlar.

Yöneticilerini iç kaynaklardan temin 
eden şirketler açısından ise; ataması 
yapılacak olan yöneticilerin her yönüyle 
bilinen, tanınan, gelecekte yatırım yapı-
labilecek ve işletme kültürüne uygun ki-
şilerden oluşması, büyük bir avantajdır.

cutive managers lead the classroom 
trainings.  

Online trainings consist of a basic brie-
fings on corporate and industry-related 
topics as well as basic individual deve-
lopment modules such as communica-
tion skills, decision-making techniques, 
quality management, problem solving, 
team management, time and meeting 
management, leadership, reporting, 
basic technology and PC proficiency, 
and project management. Elective on-
line English language modules are also 
available for those who need to impro-
ve their English. 

Overseas trainings consist of strategic 
project management achieved thro-
ugh active learning, business simulati-
on, and country studies. 

The trainings also include readings, 
presentations, opportunities to talk 
with leaders in their respective fields, 
individual and group coaching, and 
workshops. 

Prospective candidates who are ad-
ded to the managerial candidate pool 
following the completion of their tra-
inings will receive management coac-
hing, be assigned to department pro-
jects, and undergo regular candidate 
and management evaluation proces-
ses. They will then be added to a 3-year 
waiting list after which they will be ap-

pointed as managers if the need arises. 

Program benefits
There are many advantages of having 

a management school of our own at 
the Corporation. The school program is 
based on a model that contrasts classi-
cal teaching methods in that it is pro-
active, centralized, tailored to specific 
audiences and needs, interconnected 
with business strategies, in line with 
middle- and long-term strategic goals, 
created for lifelong learning, supports 
corporate growth and development, 
and improves work performance. Mo-
reover, the program instills and deve-
lops many necessary skills such as lea-
dership, creative thinking, and problem 
solving.

Furthermore, the promotion of an 
employee to a managerial position will 
be an important motivation for other 
staff members. People will work har-
der knowing that it is possible to climb 
up the corporate ladder and become a 
manager.

It is also a great advantage for com-
panies to harvest their managers from 
internal resources, because they would 
closely know the candidates as persons 
worthy of investing in, and the candi-
dates would be already familiar with 
the corporate culture.
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Akademi’nin gözdesi: 

Tehlikeli Maddeler 
Kuralları Eğitimleri
Academy’s one of the best: 

Dangerous Goods 
Regulations Trainings

Bu eğitimler neden gerekli?
Tehlikeli maddelerin hava yolu ile taşın-

ması, dünyada ICAO (International Civil 
Aviation Organisation / Uluslararası Sivil 
Havacılık Organizasyonu) Teknik Talimat-
ları (ICAO-TI), ülkemizde ise Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ICAO 
Teknik Talimatlarına uygun olarak ha-
zırlanmış olan Tehlikeli Maddelerin Hava 
Yolu ile Taşınması Talimatı (SHT-18) çerçe-
vesinde gerçekleştirilmektedir. 

Tehlikeli maddelerin, sınıflandırılması, 
etiketlenmesi, paketlenmesi, işaretlen-
mesi, gerekli dokümantasyonun ha-
zırlanması gibi zorunlu işlemleri içeren 
süreçte, kabul aşamasında ve taşınması 
sürecinde, göndericinin ve taşıyıcının 
birtakım sorumlulukları vardır. Bu so-
rumlulukların ihlal edilmesi durumunda 
otoritelerce birtakım cezai yaptırımlar 
uygulanmaktadır. 

Gönderici; SHT-18 Talimatı’nın 15. mad-
desinde tanımlanmış sorumlulukları kap-
samında, taşınacak olan tehlikeli madde-
nin/maddelerin hava yolu ile taşınmasının 
yasak olmadığından emin olmalı, tehlikeli 
maddenin talimatlardaki şartlara uygun 
şekilde sınıflandırıldığını, paketlendiğini, 
etiketlendiğini, işaretlendiğini ve tehlikeli 
madde taşıma dokümanlarının doğru şe-
kilde hazırlandığını garanti etmelidir. 

Taşıyıcı ise, SHT-18 Talimatı’nın 18. ve 

20. maddelerine göre, belirtilen şartlara 
uygun olarak Tehlikeli Madde Kabul Kont-
rol Listesi oluşturmalı ve öncelikle fiziksel 
anlamda, tehlikeli madde içeren paket-
lerin taşımaya uygun olup olmadığını 
kontrol etmeli, taşımaya uygun olmayan 
paketleri kabul etmemelidir. Kontrol Lis-
tesi; etiketleme, işaretleme, paketleme 
ve dokümantasyon gerekliliklerinin kont-
rolü aşamasında taşıyıcı için rehber niteli-
ğindedir. Bunun yanı sıra taşıyıcı, tehlikeli 
madde içeren paketlerin, herhangi bir 
acil durumda sızıntı olması hâlinde bir-
birlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde 
yerleştirilmesinden de sorumludur. 

Why are these trainings so impor-
tant?

International rules regarding the trans-
port of dangerous goods by air are desig-
ned to be in compliance with the Techni-
cal Instructions (ICAO-TI) set by the ICAO 
(International Civil Aviation Organization). 
In Turkey, they are created to comply with 
the Instructions for the Transport of Dan-
gerous Goods by Air (SHT-18) set by the 
Directorate General of Civil Aviation in ac-
cordance with the Technical Instructions 
(ICAO-TI). 

There are certain crucial responsibilities 
that befall both the carrier and the sender 

for the acceptance and transport of dan-
gerous goods, including mandatory steps 
such as categorizing, labeling, packaging, 
marking, and drafting all necessary paper-
work. Authorities impose various penalti-
es if these steps are not properly taken. 

The sender, in accordance with Artic-
le 15 of the SHT-18 Guidelines, must be 
certain that the dangerous good/s are 
not prohibited from being transported 
by air and that the dangerous good/s are 
correctly categorized, labeled, packaged, 
and marked. It must also be ensured that 
all necessary paperwork is correctly pre-
pared. 

The carrier’s responsibilities, on the ot-
her hand, in accordance with the condi-
tions of Articles 18 and 20 of the SHT-18 
Guidelines, are to prepare a Dangerous 
Goods Acceptance Check List and to sift 
through all packages that hold the dan-
gerous goods to ensure that they are 
all eligible for transport, rejecting any 
that are prohibited. The purpose of the 
carrier’s Check List is to guide the carri-
er during the control phase for labeling, 
marking, packaging, and documentation. 
The carrier is also responsible for storing 
packages containing dangerous goods in 
such a way that a potential emergency 
leak will not negatively affect other pac-
kages. 

Didem Seyhan, Ayşe Vural
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Tehlikeli maddelerin ulusal ve uluslara-
rası kurallara uygun şartlarda taşınması 
için gerekli ölçüde bilgi ve bilince sahip 
olunması gerekmektedir. Bunun için ge-
rekli eğitimlerin alınması yoluyla uygulayı-
cı ve yönetici personelin bilgilendirilmesi 
ve gerekli sertifikalara sahip olması şarttır. 

Akademimiz, Tehlikeli Maddeler Ku-
ralları eğitimlerini, ulusal ve uluslararası 
kurallar çerçevesinde, zamanın gelişim 
ve ihtiyaçlarına uygun yapıdaki teknolojik 
argümanlarla sağlamayı önde gelen mis-
yonları arasında saymakta; sahip olduğu 
ulusal ve dünyaca kabul gören uluslarara-
sı sertifikalar ve yaptığı ortaklıklar ile, sek-
törün bu alandaki ihtiyacını karşılamayı 
vazifesi olarak görmektedir.   

Referanslarımız 
Akademimiz, Tehlikeli Maddeler Kural-

ları eğitimlerini IATA (International Air 
Transport Association / Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği) ve SHGM gereklilikleri-
ne uygun olarak hazırlamıştır. IATA onaylı 
sertifika ile verdiğimiz tüm Tehlikeli Mad-
deler Kuralları eğitimlerimiz ise, IATA’ya 
üye hava yollarının oluşturduğu, tehli-
keli maddelerin taşınmasına ilişkin tüm 
şart ve kuralları içeren “IATA Dangerous 
Goods Regulations” (DGR / Tehlikeli Mad-
deler Kuralları) kitabının içeriğine uygun 
olarak sağlanmaktadır.

Sahadan gelen ve alanında uzman olan 
deneyimli eğitmenlerimiz, sertifikalarını 
IATA’nın İsviçre-Cenevre’deki merkezin-
den almış olup, Professional Skills for 
DGR Instructors sertifikasına da sahiptir. 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ay-
rıca, SHGM tarafından da Tehlikeli Madde-
ler Kuralları eğitimleri konusunda yetki-
lendirilmiştir.

Eğitimlerin amacı
Tehlikeli Maddeler Kuralları eğitimlerinde 

amacımız; tehlikeli maddelerin hava yolu 
ile taşınmasıyla ilgili olarak IATA DGR kita-
bında yer alan tüm kategorilerde tanımlı 
personele ve tehlikeli madde taşımacılığı 
yapan acente ve göndericiler ile lojistik 
anlamda faaliyet gösteren firmalara, IATA 
ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan 
kuralların öğretilmesi, özellikle tehlikeli 
maddenin taşımaya kabulü aşamasında 
kuralların doğru uygulanmasının temini 
ile uçuş emniyetinin sağlanmasıdır.

Eğitimlerin içeriği
Eğitimlerin içeriğinde; hava yolu ile teh-

likeli madde taşımacılığı yapan, görevi ge-
reği eğitim alması zorunlu olan personelin 
ve sektörde yer alan diğer kurum ve kuru-
luşların çalışanlarının, görevleriyle ilgili tüm 
kurallar ve uygulamalar hakkında bilgiler 
yer almaktadır. Tehlikeli maddeler hakkın-
da farkındalık oluşturmanın da amaçlandı-
ğı eğitimler kapsamında, günlük hayatta 
ve operasyonel anlamda karşılaşılabilecek 
durumlarla ilgili somut örnekler sınıf orta-
mında değerlendirilmektedir.

Eğitimlerde kazanılan ivme 
Akademimiz özellikle 2007 yılından iti-

baren, pazardaki artan ihtiyaç doğrultu-
sunda, Tehlikeli Maddeler Kuralları eğitim-
lerine kayda değer oranda kaynak ayırma 
yoluna gitmiş, sağlanan eğitimlerin sayı-
sındaki artış ile birlikte önemli ölçüde geli-
şim yakalanmıştır. 

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 
Tehlikeli Maddeler Kuralları eğitimlerini 
bu yıl itibarıyla ulusal bazda Millî Eğitim 
Bakanlığı (MEB) ve SHGM onayı ile, ulusla-
rarası bazda ise IATA onaylı olarak verme-

It is essential to have the necessary 
knowledge and awareness of national and 
international rules regarding the trans-
port of dangerous goods. It is therefore 
obligatory that managers and staff have 
received the necessary training and that 
they possess the relevant certificates. 

Providing Dangerous Goods Regulati-
ons training in accordance with national 
and international rules using up-to-date 
technological means is a priority for our 
Academy. The Academy sees it as its duty 
to supply the industry with the necessary 
training through its nationally -and inter-
nationally- recognized certificates and its 
partnerships. 

Our references 
Our Academy’s Dangerous Goods Re-

gulations trainings have been prepared 
in accordance with IATA (International Air 
Transport Association) and Directorate 
General of Civil Aviation requirements. All 
our IATA-certified Dangerous Goods Re-
gulations trainings are prepared in accor-
dance with the “IATA Dangerous Goods 
Regulations” (DGR) book, whose content 
was prepared by IATA member carriers 
and which covers all rules and terms for 
the transport of dangerous goods. 

Our specialized instructors not only 
have the necessary field experience but 
also possess the “Professional Skills for 
DGR Instructors” certificate awarded by 
the IATA headquarters in Geneva, Swit-
zerland. Turkish Aviation Academy is also 
authorized by the Directorate General of 
Civil Aviation to provide Dangerous Goods 
Regulations trainings.

Training goals
The goals of our Dangerous Goods Re-

gulations trainings are to familiarize agen-
cies, carriers, logistic companies, and the 
staff who are involved in the transport of 
dangerous goods (as defined by the IATA 
DGR book) with IATA and other organiza-
tions’ guidelines and especially 
to ensure flight safety by gu-
aranteeing the proper proce-
dural acceptance of dangerous 
goods.

Training content
Training content includes es-

sential knowledge for all emp-
loyees who are involved either 
directly or indirectly in the 
transportation of dangerous 
goods by air and who, by the 
very nature of these duties, 
must undergo such training. 
The syllabus covers all the re-
quired guidelines and applicati-

ons of the industry. The training also aims 
to create awareness about dangerous 
goods. In class, students study real-life 
examples based on everyday as well as 
operational situations.

The momentum of our trainings 
In 2007, our Academy began to allocate 

substantial resources to Dangerous Go-
ods Regulations trainings, in line with in-
dustry demands. The increase in courses 
resulted in significant changes. 

Starting this year, Turkish Aviation 
Academy’s Dangerous Goods Regulations 
trainings that take place on a regional level 
are now certified by the Ministry of Natio-
nal Education and the Directorate General 
of Civil Aviation. Meanwhile, international 
trainings are now certified by IATA. 

With its content and procedures regu-
larly kept up-to-date inline with the deci-
sions of authorities, our trainings are also 
available in various other countries, pri-
marily at the training centers of our cus-
tomers in Italy, Russia, Saudi Arabia, and 
other neighboring countries. 

We have been providing Dangerous 
Goods Regulations trainings since 2007. 
They have achieved a substantial sales 
trend, as can be seen in the annual sales 
graph below. Although the current figu-
res do not include the first half of 2012 
(the year that we enriched our curriculum 
with IATA-certified courses), they are alre-
ady signaling significantly increased sales 
compared to past years’ sales.

Our Ministry of National Education and 
Directorate General of Civil Aviation certi-
fied trainings are available in both Turkish 
and English, and delivered with a com-
mitment and passion to provide the best 
possible service to the industry.

Our IATA-certified Dangerous Goods 
Regulations trainings currently taught in 
English, which we provide as part of our 
partnership with IATA, will be available in 
Turkish starting in 2013.
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HAVACILIK EĞİTİMLERİ / AVIATION TRAININGS

List of Dangerous Goods Regulations Trainings 

Years 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (first half)
Number of 189 130 197 265 189 159
Courses

Ministry of National Education and Directorate General of Civil Aviation 
Certified Dangerous Goods Regulations Courses                Duration (Days)

Dangerous Goods Regulations Course  8
Dangerous Goods Regulations Recurrent Course  5
Dangerous Goods Regulations Course (English) 8
Dangerous Goods Regulations Recurrent Course (English) 5
Dangerous Goods Awareness Course (Category 4 & Category 7)  1
Dangerous Goods Awareness Course for Cargo (Category 5, 8) 2
Dangerous Goods Awareness Recurrent Course for Cargo (Category 5, 8) 1
Dangerous Goods Awareness Course (Category 10) 2
Dangerous Goods Awareness Course (Category 10) (English) 2
Dangerous Goods Awareness Recurrent Course (Category 10) 1
Dangerous Goods Awareness Recurrent Course (Category 10) (English) 1
Dangerous Goods Awareness Course (Category 9, 11, 12) 1
Dangerous Goods Awareness Course (Category 9, 11, 12) (English) 1
Dangerous Goods Course (Pilot) 1
Dangerous Goods Course (Technician) 1

MEB & SHGM Onaylı Tehlikeli Maddeler Kuralları Eğitimleri         Süre (Gün)

Tehlikeli Maddeler Kuralları Kursu  8
Tehlikeli Maddeler Kuralları Tazeleme Kursu  5
Tehlikeli Maddeler Kuralları Kursu (İngilizce) 8
Tehlikeli Maddeler Kuralları Tazeleme Kursu (İngilizce) 5
Tehlikeli Maddeler Bilinci Kursu (Kategori 4 & 7) 1
Kargo için Tehlikeli Maddeler Bilinci Kursu (Kategori 5, 8) 2
Kargo için Tehlikeli Maddeler Bilinci Tazeleme Kursu (Kategori 5, 8) 1
Tehlikeli Maddeler Bilinci Kursu (Kategori 10) 2
Tehlikeli Maddeler Bilinci Kursu (Kategori 10) (İngilizce) 2
Tehlikeli Maddeler Bilinci Tazeleme Kursu (Kategori 10) 1
Tehlikeli Maddeler Bilinci Tazeleme Kursu (Kategori 10) (İngilizce) 1
Tehlikeli Maddeler Bilinci Kursu (Kategori 9, 11, 12) 1
Tehlikeli Maddeler Bilinci Kursu (Kategori 9, 11, 12) (İngilizce) 1
Tehlikeli Maddeler Kursu (Pilot) 1
Tehlikeli Maddeler Kursu (Teknisyen) 1

IATA Onaylı Tehlikeli Maddeler Kuralları Eğitimleri          Süre (Gün)
IATA-Certified Dangerous Goods Regulations Courses  Duration (Days)

Dangerous Goods Regulations - Initial 8
Dangerous Goods Regulations - Recurrent 5
Dangerous Goods Awareness - Flight Crew and Load Planners (Cat. 10) 2
Dangerous Goods Awareness - Cabin Crew, Passenger 1
Handling and Security Screening Personnel (Cat. 9, 11, 12) 
Dangerous Goods Awareness - Ramp and Warehouse Personnel 1
(Cat. 5, 8) 
Dangerous Goods Awareness - General Cargo Acceptance Personnel 1
(Cat. 4 and Cat. 7)

Gerçekleştirilen Tehlikeli Maddeler Kuralları Eğitimleri

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (ilk yarısı)
Kurs Sayıları 189 130 197 265 189 159

Tehlikeli Maddeler Kuralları eğitimlerinde edinilecek bilgiler

Bu eğitimlerin sonunda katılımcılar, IATA DGR kitabını ve yürürlükte olan diğer 
yayınları kullanarak aşağıdaki bilgileri edinmiş olacaklardır:

• Hava taşımacılığında nelerin tehlikeli madde olarak tanımlanacağı ve bu mad-
delerin neden emniyete alınmalarının gerektiği

• Gizli ve/veya beyan edilmemiş tehlikeli maddelere karşı nasıl önlem alınacağı 
• Konu ile ilgili IATA’nın, taşıyıcının ve bulunulan ülkenin kuralları ve bu bilgilere 

nasıl ulaşılacağı
• Kuralların uygulanmasında kimlerin sorumlu olduğu
• Tehlikeli maddelerin nasıl tanımlandığı
• Paketleme özellikleri
• Paketlerin işaretleme ve etiketleme kuralları
• Maddenin nasıl ve kim tarafından beyan edileceği
• Radyoaktif maddelerin hava yolu ile taşınma kuralları
• Taşıyıcı personelinin taşımada emniyetle ilgili olarak nelere dikkat etmesi  

gerektiği 
• Tehlikeli maddelerle ilgili meydana gelebilecek kaza ve olaylarda ilk yapılması 

gerekenler ve alınacak önlemler

Knowledge gained from the Dangerous Goods Regulations trainings

By using the IATA DGR book and other valid publications, course attendees 
will obtain knowledge about:

• The classification of goods considered dangerous for air transport and 
the reasons that their safe-keeping must be ensured

• How to take precautions against hidden and/or undeclared dangerous 
goods 

• Relevant IATA, carrier, and country guidelines and methods and how to 
access them

• Parties responsible for implementing these guidelines
• Classification processes of dangerous goods
• Packaging specifications
• Rules for package marking and labeling 
• Responsible parties and their declaration methods for dangerous goods
• Air transport of radioactive material
• Carrier staff’s security priorities during transport 
• To-do lists and preventive measures for accidents and events involving 

dangerous goods

ye başlamıştır. 
Otoritelerce alınan kararlar doğrultu-

sunda düzenli olarak içerikleri ve uygu-
lanma usulleri güncellenmekte olan kurs-
larımız bugüne kadar ülkemiz haricinde, 
komşularımız başta olmak üzere, İtalya, 
Rusya, Suudi Arabistan gibi birçok ülkede, 
müşterilerimizin eğitim merkezlerinde 
verilmiştir. 

2007 yılından beri yoğun olarak vermek-
te olduğumuz Tehlikeli Maddeler Kuralları 
eğitimlerimizin aşağıda yer alan yıllık satış 
grafiğine baktığımızda, satışlarda belirli 
bir standardın yakalandığı görülmektedir. 
IATA onaylı eğitimlerin de kabiliyetimize 

eklendiği 2012 yılının henüz ilk yarısına 
ait mevcut rakam, bu yıl içerisindeki satış 
oranının diğer yıllara göre daha çok artış 
göstereceğinin sinyallerini vermektedir.

Sektöre mümkün olan en iyi şekilde hiz-
met edebilme istek ve bilinci ile bugün 
Türkçe ve İngilizce dillerinde verdiğimiz eği-
timlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı ve SHGM 
onaylı olarak sertifikalandırılmaktadır.

IATA ile eğitim ortaklığımız çerçevesin-
de İngilizce olarak vermekte olduğumuz 
IATA onaylı Tehlikeli Maddeler Kuralları 
eğitimlerimiz, 2013 yılı itibarıyla eğitmen-
lerimiz tarafından Türkçe olarak da veril-
meye başlanacaktır.

www.tkcargo.com | +90 (212) 463 64 64
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

Hava kargo taşımacılığının yükselen yıldızı: 

Turkish Cargo
The air cargo industry’s rising star: 

Turkish Cargo

Okuyucularımız için kısaca kendiniz-
den ve Turkish Cargo’daki kariyeriniz-
den bahseder misiniz?

Türk Hava Yolları’ndaki kariyerime, Tur-
kish Cargo bünyesinde, bir yıldan biraz 
uzun süre önce başladım. Turkish Cargo 
ile tanışmam öncesinde ise iki büyük fir-
mada lojistik alanında çeşitli görevlerde 
bulundum. 14 yıllık süreci kapsayan iş 
yaşamımın büyük bölümünde, lojistiğin 
farklı dallarında sorumluluk aldım. Bunlar 
arasında depo ve antrepo yönetimi, lojis-

tik planlama, nakliye operasyonları ve yö-
netimi, filo yönetimi, hava kargo, katma 
değerli operasyonlar, freight forwarding 
ve uluslararası nakliye gibi alanlar çalışma 
alanlarım dâhilinde yer aldı. Ancak lojistik 
gerçekten çok geniş, kapsamlı bir branş. 
“Lojistik konusunda uzmanım.” demek 
bence oldukça iddialı bir ifade. Zira, bir 
konuda “uzmanım” diyebilmek için en az 
beş yıl bilfiil kafa yormak, proje üretmek 
ve yönetsel faaliyet yürütmek gerekiyor. 
Bir depoyu tasarlamak, projelendirmek ve 

Could you tell our readers a little 
bit about yourself and your career at 
Turkish Cargo?

I started my career at Turkish Airlines 
over a year ago, at Turkish Cargo. I had 
held various logistics-related positions 
at two major companies before joining 
Turkish Cargo. A large part of my 14-year 
long career has been centered around 
logistic-related duties, which included 
bonded warehouse and warehouse 
management, logistics planning, trans-

portation operations and management, 
fleet management, air freight, added 
value operations, freight forwarding, 
and international shipping. But logistics 
is a vast and extensive branch. In my 
opinion, saying “I am a logistics expert.” 
is a very bold claim. To be an expert in a 
field means spending at least five years 
immersed in theoretical, project devel-
opment, and management duties.  I can 
claim more than five years of experience 
in “warehouse management”, which is 
made up of the design, concept, reali-
zation and, ultimately, the management 
phases of a warehouse.  

Turkish Cargo has a 60 % market share 
of Turkey’s air cargo import and exports. 
One could say that our goal is to take 
Turkish Cargo’s name and take it to new 
heights.

Could you tell us about the overall 
structure of Turkish Cargo and the 
services it offers? What benefits do 
customers receive from your core 
and supplementary services? 

As part of our mission, we effectively 
use the cargo space of Turkish Airlines 
passenger aircrafts as well as our dedi-
cated cargo aircraft. More than 70 % 
of our transports are made using pas-
senger aircrafts while the remainder are 
flown by our cargo aircrafts.  

We divide our services into two cate-
gories: General Cargo and Special Cargo. 
Special Cargo is a shipment field that 
offers more benefits but requires spe-

Ayşe Vural

Türk Hava Yolları Kargo Başkanı Ali Türk ile, hava kargo sektörünün öncü taşıyıcısı Turkish Cargo’nun yol haritasını ve gelecek 
projeksiyonunu konuştuk.

We spoke with the President of Turkish Cargo, Ali Türk, about the road map and future projections of Turkish Cargo, the indus-
try’s premiere carrier.
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hayata geçirmek, akabinde ise yönetmek 
anlamına gelen “depoculuk” dalında beş 
yılı aşkın çalışmalarım olduğunu söyleye-
bilirim.

Turkish Cargo olarak, Türkiye’deki hava 
taşımacılığında ithalat ve ihracatın yakla-
şık % 60’ını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçe-
vede hedefimizi, bugüne kadar Turkish 
Cargo’nun bir yere kadar yükselttiği bayra-
ğı kavrayıp daha yukarılara taşımak olarak 
dile getirebiliriz. 

Turkish Cargo’nun genel yapısından 
ve verdiği hizmetlerden biraz söz 
eder misiniz? Temel ve yan hizmetle-
riniz ile müşterilerinize sunduğunuz 
imkânlar nelerdir? 

Belirlediğimiz misyon çerçevesinde, ta-
şımalarımızda Türk Hava Yolları’nın yolcu 
uçaklarının kargo kompartımanlarını ve kar-
go uçaklarımızı efektif bir şekilde dolduru-
yoruz. Taşımacılığımızın % 70’inden fazlası 
yolcu uçakları ile gerçekleştiriliyor. % 30’luk 
kısım ise kargo uçakları ile karşılanıyor. 

Hizmetlerimizi, genel ve özel kargo taşı-
macılığı olarak iki sınıfta değerlendiriyoruz. 
Özel kargo taşımacılığı, ekonomik açıdan 
getirisi daha yüksek ve uygulama açısından 
uzmanlık gerektiren, aynı zamanda etki 
alanımızı daha çok arttırmak istediğimiz bir 
alan. Gelirimizin % 92’sini genel kargo taşı-
malarımızdan, % 8’lik kısmını ise özel kargo 
hizmetlerimizden elde ediyoruz. Hedefi-
miz, söz konusu % 8’lik oranı % 15 - % 20 
bandına yükseltmek. 

TK PLUS adı altında, üst sınıf müşterile-
rimize hitap eden, taşımada güvenlik dü-
zeyi yüksek ve hızlandırılmış servisimiz ile 
bu payı yükseltmeyi, dolayısıyla pazar pa-
yımızı arttırmayı öngörüyoruz. VAL kargo 
taşımalarıyla; alınan maksimum güvenlik 
önlemleri çerçevesinde, değerli kargoların 
özel konteynerler ve dayanıklı kutularda 
muhafaza edilerek, hizmeti başlangıç nok-
tasından teslim noktasına kadar mümkün 
olan en güvenli ve hızlı şekilde alıcıya ulaş-
tırmayı amaçlıyoruz.

Genel kargo taşımacılığında büyük oran-
da tekstil, teknolojik aksam, bozulmayan 
gıda gibi gönderilerin ulaşımının sağlan-
ması söz konusu olurken, özel kargo taşı-
macılığı kapsamında para, platin, mücev-
her, kıymetli eşya, canlı hayvan, bozulabilir 
gıda ve bunların dışında acil kargo (exp-
ress) gönderimi gibi hizmetlerimiz mev-
cut. Bu çerçevede özel handling hizmeti 
sunuyoruz. Uzman ekip gerektiren özel 
kargo hizmeti için ayrı bir müdürlük oluş-
turduk. Ayrıca ilaç taşıma hizmeti için yü-
rütmekte olduğumuz bir proje de günde-
mimizde yer alıyor. Özel kargo gönderileri 
için standart ortamların dışında, güvenlik 
seviyesi yüksek özel depolar, konteyner-
ler ve atmosfer şartları sağlıyoruz. Teslim 

alma aşamasından taşımaya ve varış nok-
tasındaki teslimata kadar gerçekleşen tüm 
süreci dikkatle takip ediyoruz. 

Bahsettiğimiz genel ve kargo taşımacılığı 
hizmetlerini tamamlar nitelikte konumlan-
dırabileceğimiz antrepo ve ardiye hizmet-
leri veriyoruz. Antrepo hizmeti dâhilinde, 
ithalat müşterilerine yeni başlatmış oldu-
ğumuz muayene hizmetlerini sağlıyoruz. 

Hizmetlerimize ait tüm süreçlerde, ça-
lışmalarımızı müşteri memnuniyeti odaklı 
perspektifte gerçekleştirme gayreti içerisin-
deyiz. Müşterilerimizin taleplerine, öneri ve 
şikâyetlerine kulak verip bunların değerlen-
dirilmesi yolu ile birtakım proaktif çözümler 
üretiyoruz. Tüm bu verilerle hizmetlerimizi 
zenginleştirme yoluna gidiyoruz. Örneğin 
Çin’de Pekin, Şangay ve Guanzo olmak 
üzere üç noktaya uçuyoruz. Şenzen’den 
kargosunu taşımamızı talep eden müş-
terimizi de geri çevirmiyoruz. Gönderiyi 
uçaklarımızla Şangay, Pekin veya Guanzo’ya 
götürüyoruz; oradan hedeflenen noktala-
ra, nakliye firmaları ile yaptığımız anlaşmalar 
sayesinde kara nakliyesi aracılığı ile ulaştırı-
yoruz. Böylece müşterilerimize daha geniş 
spektrumda hizmet sunuyoruz. 

Türkiye dışında, Amerika’da, Uzak 
Doğu’da, Balkanlar’da, Çin’de ve özellikle 
Avrupa’da bulunan çok geniş kara nakliyesi 
ağlarımız var. Bir taraftan uçuş noktala-
rımızı, diğer yandan yaptığımız işbirlikleri 
ve anlaşmalarla ulaşım noktalarımızı arttırı-
yoruz. Bugün 200’den fazla noktaya uçuş 
gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1000 noktaya 
da kara ulaşımı hizmetimiz var. Bu sayede 
ortalama 1200 noktaya hizmet götürüyo-
ruz. RFS (Road Feed Service) adlı hizmeti-
miz ile de müşterilerimizin gümrüklü mal-
zemesini alana ve sonra da antreposuna 
kadar ulaştırıyoruz. 

Turkish Cargo, Türk Hava Yolları’nın 
alt markası olarak varlığını sürdür-

cialized expertise. It is a market that we 
hope to delve deeper into. Currently, 
our profits are made up of 92 % general 
cargo services and 8 % special cargo ser-
vices. Our goal is to raise the profit ratio 
of special cargo to 15-20 % from 8 %.

We plan to increase our market share 
through our high-end service for fast 
and high-security air freight transpor-
tation, which we call TK PLUS. Our VAL 
cargo transports will allow us to deliver 
valuable freight to consignees in the 
quickest and most secure and way pos-
sible. We will accomplish this by storing 
valuable goods in durable boxes and 
special storage containers in a high se-
curity environment. 

Our general cargo shipments are large-
ly made up of goods like textiles, tech-
nology components, non-perishable 
food, and so forth, while our special 
cargo shipments are made up of mon-
ey, platinum, jewelry, valuable goods, 
live animals, perishable good shipments, 
and express shipped items. We also 
provide special handling services to our 
special shipments. We have established 
a separate directorate for our special 
cargo service that requires a dedicated 
team of its own.  We also plan to es-
tablish a service for the transportation 
of medications. In addition, our special 
cargo services provide special ware-
houses outfitted with secure contain-
ers, increased security, and atmospheric 
control. We meticulously track every 
phase of shipments from the moment 
they are received to the moment they 
are delivered.  

We provide bonded warehouse and 
warehousing services that complement 
our general and special cargo services. 
Our bonded warehouse services provide 
import customers with our newly avail-

able inspection service. 
We strive to base all aspects of our 

services on customer satisfaction. We 
create proactive solutions by listening 
to and evaluating the demands, sugges-
tions, and complaints of our customers. 
We tailor our services based on their 
feedback. For example, we fly to three 
destinations in China: Beijing, Shanghai, 
and Guangzhou. We would not, how-
ever, decline the request of a customer 
who wants his goods to be flown to 
Shenzhen. Instead, we would send the 
cargo with our aircrafts either to Shang-
hai, Beijing, or Guangzhou, and from 
there we would transport it by land to 
its final destination through our con-
nections with shipping companies. This 
allows us to provide a wider range of 
services to our customers.  

We have a very extensive land trans-
portation network outside of Turkey, 
specifically in the United States, the Far 
East, the Balkans, China, and particularly 
in Europe. We are expanding our desti-
nations by simultaneously increasing our 
flights along with our partnerships. We 
currently fly to over 200 destinations. 
We also provide land transportation 
services to approximately 1,000 destina-
tions, allowing us to reach around 1,200 
destinations in total. Our Road Feed 
Service (RFS ) allows us to transfer cus-
tomers’ cargo from the airport to the 
bonded warehouse. 

Turkish Cargo, a sub-division of 
Turkish Airlines, has an independent 
brand identity and continues to in-
crease its business volume with each 
passing day. What are your plans and 
the concrete steps you plan to take 
for sustainable domestic and inter-
national growth? In which foreign 
markets do you hope to increase 
your presence? 

Turkish Cargo is on an upward trend. 
Our international shipping makes up 97 
% of our total business while our domes-
tic shipping makes up the remaining 3 
%. Our cargo flights have reached global 
proportions, a trend that runs parallel to 
the growing number of our flight desti-
nations abroad. This year, we plan to at-
tain a shipment volume of 475,000 tons. 
Our goal for 2016 is to reach 800,000 
tons, an important threshold by inter-
national air cargo standards. By reach-
ing this target, we hope to become 
one of the top 15 companies in the air 
cargo industry. We believe that we will 
ultimately reach this goal thanks to our 
current growth pattern, the right use of 
our geographic advantages, and an ef-
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meye, aynı zamanda bağımsız marka 
kimliği ile de iş hacmini genişletme-
ye devam ediyor. Bu bağlamda sür-
dürülebilir yerel ve global büyümeyi 
destekleyici hedef ve faaliyetleriniz, 
yöneldiğiniz ve gelişim göstermek 
istediğiniz yurt dışı pazarlar nelerdir? 

Turkish Cargo olarak büyüme trendi içe-
risindeyiz. Uluslararası taşımalarımız top-
lam iş hacmimizin % 97’sini, yurt içi taşı-
malarımız ise % 3’lük kısmını oluşturuyor. 
Türkiye sınırları dışındaki uçuş sayımızın 
artışına paralel olarak, kargo taşımalarında 
global bir hacme ulaştık. Bu sene itibarıyla 
475 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. 2016 
yılı hedefimiz ise 800 bin ton rakamını ya-
kalamak. 800 bin ton, hava kargo taşımacı-
lığında uluslararası platformda önemli bir 
eşik değer. Bunu başararak hava kargo en-
düstrisinin devlerinden bir tanesi konumu-
na ulaşmayı ve sektörün ilk 15 firmasından 
biri olmayı hedefliyoruz. Mevcut büyüme 
trendi, coğrafi avantajların doğru kullanıl-
ması ve efektif bir stratejik yaklaşımla bu 
hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. 

Önceden Turkish Cargo bünyesinde 
merkezî bir satış politikamız vardı. Dün-
yadaki gelişmeler bizi adem-i merkezi 
bir satış yapısına dönmeye zorladı. Tüm 
dünyayı tek merkezden yönetmeye ça-
lışıyorduk. Şimdi ise Asya Pasifik bölge-
sinde aktif faaliyet göstermek için Hong 
Kong merkezli Asya ve Uzakdoğu Bölge 
Müdürlüğü’nü, Frankfurt merkezli Orta ve 
Güney Avrupa Bölge Müdürlüğü’nü, Viya-
na merkezli Doğu Avrupa ve Rusya Bölge 
Müdürlüğü’nü, New York merkezli Ame-
rika Bölge Müdürlüğü’nü, Dubai merkezli 
Ortadoğu Bölge Müdürlüğü’nü ve yeni 
yapılanma ve Afrika’ya penetrasyonu art-
tırma amaçlı Nairobi merkezli Afrika Bölge 
Müdürlüğü’nü kurduk. Bu bölge müdür-
lüklerimize bağlı kargo ve pazarlama per-
sonelinin ve operasyonel personelin özve-
rili çalışmaları ile pazarı daha iyi tanıyor ve 
etkinliğimizi arttırıyoruz. Aynı zamanda bu 
bölgelerdeki mevcut ihtiyaçları ve sorun-
ları saha çalışmalarıyla yerinde tespit edip 
proaktif ve kalıcı çözümler üretiyoruz. 

Hizmet sektörünün dinamikleri arasında, 
operasyonel mükemmeliyet ve sürdürü-
lebilir kalitenin sağlanması yer alıyor. Do-
layısıyla, operasyonel faaliyetlerimizde ve 
stratejilerimizin belirlenmesinde mükem-
meli yakalamaya ve bunu sürdürülebilir 
kılmaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmek 
için de metodolojik yaklaşımlar sergiliyo-
ruz. İhtiyaçla doğru orantılı olarak sürekli 
değişim ve gelişim hedefi doğrultusunda, 
5S ve Kaizen gibi sistemlerle ilintili projeler 
üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hizmet 
kalitesinde hedeflediğimiz noktaya ulaş-
maya çalışıyoruz. 

Diğer önemli projemiz, COMIS (Cargo 

Operation Management Information 
Systems)’e geçerek, kargo otomasyon 
sistemini topyekûn değiştirmek. Sektö-
rün büyümesine paralel olarak müşterile-
rin beklentilerinin artmasıyla, mevcut sis-
temde değişikliğe gitme gereği duyduk. 
Böylece Başkanlığımızdaki tüm IT altya-
pısını değiştiriyoruz. Tüm bunlar operas-
yonel mükemmeliyet anlamında stratejik 
hamlelerimiz.

Uluslararası alanda yeni pazarlara girerek 
büyümemizi sürdürüyoruz. Pasifik bölge-
si ile birlikte Avrupa, etkin faaliyet göster-
diğimiz en büyük pazarımız. Avrupa’daki 
büyümemizi sürdürüyor olmamızın yanı 
sıra, Afrika, Orta Doğu ve Pasifik bölgele-
ri için hedeflediğimiz gelişim oranı daha 
yüksek olmakta. En hızlı ilerlemeyi, % 55 
oranında büyüme sağlayarak Amerika’da 
gösterdik ve hızlı bir atılım trendi yakala-
dık. Stratejik bir hamle ile havalimanı deği-
şikliği yaptığımız Rusya da çok önemli bir 
pazar konumunda. 

Ülkemiz sınırları içindeki hava kargo 
taşımacılığının mevcut durumunu, 
bu alanda karşılaşılan sorunları ve 
atılan adımları nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Gelişimin ivme kazanması için 
yapılması gerekenler hakkındaki gö-
rüşlerinizi paylaşabilir misiniz? 

Turkish Cargo olarak, dünya markası 
olma yolunda hızla ilerleyen bir hava kargo 
taşıyıcısıyız. Ana markamızın sinerjisinden 
ciddi anlamda faydalanıyoruz. İç pazara 
da büyük ölçüde önem verdiğimizi ifade 
etmeliyim. Son iki yıldır iç pazarda, artan 
rekabetle birlikte firmalar açısından bir da-
ralma yaşanıyor, ancak Turkish Cargo ola-

fective strategic approach. 
We at Turkish Cargo used to have a 

centralized sales policy. Global develop-
ments forced us to adopt a decentral-
ized sales policy. Before, we tried to 
manage the whole world from a single 
headquarters. This has now changed: 
We established a Cargo Regional Direc-
torate for Asia and the Far East in Hong 
Kong to ensure an active presence in 
the Asia Pacific Region, a Cargo Regional 
Directorate for Middle and Southern Eu-
rope in Frankfurt, a Cargo Regional Di-
rectorate for Eastern Europe and Russia 
in Vienna, a Cargo Regional Directorate 
for the Americas in New York, a Cargo 
Regional Directorate for the Middle East 
in Dubai, and -as part of our restructur-
ing and our goal to increase market pen-
etration in Africa- a Cargo Regional Di-
rectorate for Africa in Nairobi. We get to 
familiarize ourselves with these markets 
and increase our presence thanks to 
the diligent performances of our cargo, 
marketing, and operational staff affiliat-
ed with these regional directorates. We 
also come up with proactive and perma-
nent solutions for these regions by pin-
pointing needs and problems directly in 
the line of duty.  

The service industry’s dynamics de-
mand operational perfection and sus-
tainable quality. This is why we strive for 
sustainable perfection in our operational 
activities and during the development 
of our strategies. We utilize a methodi-
cal approach. We try to create projects 
related to systems like 5S and Kaizen 
in direct proportion to demand as well 

as constantly changing and developing 
goals. As a result, we try to reach our 
targeted service quality. 

Another important project of ours is 
the adoption of COMIS (Cargo Opera-
tion Management Information Systems), 
which means changing our cargo au-
tomation system from the ground up. 
We felt it necessary to make changes to 
the current system to keep up with the 
industry’s growth and with increased 
demand from our of customers. Ac-
cordingly, we are changing the whole 
IT infrastructure of our headquarters. 
These are necessary steps needed to 
reach operational perfection.

We continue to grow by penetrating 
new international markets. Our largest 
and most active markets are Europe and 
the Pacific region. We continue to grow 
in Europe but our targeted growth ra-
tio for Africa, the Middle East, and the 
Pacific is even higher. We achieved our 
highest growth ratio of 55 % in America, 
where we are gaining momentum. Rus-
sia, where we took the strategic step of 
changing our airport, is also a very im-
portant market. 

What is your view on the current 
state of the domestic air cargo in-
dustry? What problems are you cur-
rently facing and what steps will 
you take to remedy them? Can your 
share your thoughts on the steps 
needed to accelerate the industry’s 
development? 

Turkish Cargo is an air cargo carrier 
that is on its way to rapidly becoming 
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rak pazarın % 48’ine hâkim durumdayız. 
Bilindiği gibi, müşterilerin artık daha farklı 
beklentileri var. Bu bağlamda iç hatlarda-
ki etkinliğimizi arttırma adına yürütmekte 
olduğumuz ve oldukça başarılı ilerleyen bir 
projemiz de söz konusu. Bu projeyle pazar 
penetrasyonumuzu arttırmayı hedefliyo-
ruz. 

Konuya iç pazar çerçevesinde yaklaştı-
ğımızda, hava kargo taşımacılığı alanında 
genel olarak yapılması gereken birtakım 
regülasyonlara da ihtiyaç olduğunu görü-
yoruz. Örneğin Antep, ihracat anlamında 
önemli bir potansiyele sahip şehirleri-
mizden. Ancak buradaki havalimanının 
gümrüksüz olması dolayısıyla, Antep’te 
gümrüklenen bir kargo İstanbul’a geliyor, 
burada ikinci iskele dediğimiz bir işlemden 
geçiriliyor; bu da ihracatçı için yorucu bir 
süreç anlamına geliyor. Bu durum neti-
cesinde, işlemlerin uzun sürmesi, ihracat-
çının KDV iadesini geç alması, buradaki iş 
hacminin büyümesi anlamında engel teş-
kil ediyor. Bu sıkıntıların aşılması için Türk 
Hava Yolları olarak birtakım adımlar atmayı 
planlıyoruz. 

Ulusal ve uluslararası platformda hava 
kargo sektöründe gelişimin sağlanması 
için neler gerektiğiyle ilgili olarak sektör 
temsilcileri ve birtakım sivil toplum kuru-
luşları ile bir araya gelerek değerlendirme-
ler yapıyoruz. Sektöre derinlik ve zenginlik 
kazandıracak regülasyonlar üzerinde gö-
rüşmelerimiz, fikir paylaşımlarımız oluyor. 
Bunlardan bir tanesi olan e-AWB uygula-
malarının olgunlaştırılması süreçleri, üze-
rinde durduğumuz önemli noktalar ara-
sında yer alıyor. 

Bunların dışında, ihtiyacımız dâhilinde 
yaptıracak olduğumuz kargo terminalleri 

için projeler yürütüyoruz. Şu anda 18.500 
metrekarelik bir tesiste operasyonlarımızı 
idame ettiriyoruz. Ben ve ekibim, dünya-
daki birçok hava kargo tesisini dolaştık ve 
yeni terminaller için projeler kurguladık. 
2013’ün ilk çeyreğinde ilave yeni bir tesise 
sahip olacağız. Sonrasında ise büyük ana 
kargo terminalinin temellerini atmayı plan-
lıyoruz. Projelerin tamamlanmasını müte-
akip, şu an kullandığımız kargo terminali 
yıkılacak ve biz toplamda 50.000 metreka-
re büyüklüğünde bir hacme ulaşacağız. Bu 
tesislere gerekli modern altyapıyı kurmayı 
planlıyoruz. Bunlar önümüzdeki beş yılda 
Turkish Cargo’nun alan ihtiyacını büyük 
oranda giderecek olan önemli yatırımlar-
dır. Bu da yönetimimizin Turkish Cargo’ya 
olan inancından ileri gelmektedir. 

Biz Türk Hava Yolları olarak, yolcu ve kar-
go taşımacılık hizmetleri sunan, bunların 
entegrasyonunu başarılı bir şekilde avan-
taja çeviren, İstanbul’un dünyanın doğal 
hub’ı olma özelliğini en efektif şekilde 
kullanan bir firmayız. Dünyadaki yolcu ve 
kargo taşımacılığının % 70’e yakını ülke-
miz coğrafyası üzerinden geçiyor. Bunun 
avantajını kullanarak hat sayımızı 209 nok-
taya ulaştırdık. 

Intermodal taşımacılık çerçevesinde, 
hava ve kara nakliyesini nasıl entegre ede-
bileceğimiz konusunda ciddi çözümler 
ürettik. Bir sene öncesine kadar 300 civa-
rında kamyon dağıtım noktasına sahipken, 
şu anda 1000’in üzerinde nokta ile geniş 
bir ağımız oldu.  

Yürütmekte olduğumuz tüm bu pro-
jeler, 2016 yılına kadar ulaşmayı hedefle-
diğimiz 800 bin ton kargo taşıma vizyo-
numuza giden yolda önemli basamaklar 
niteliğinde.

a global brand. We are seriously taking 
advantage of the synergy we have with 
our parent brand. I cannot emphasize 
enough how important the domestic 
market is for us. In the last two years, 
the number of companies in the do-
mestic market decreased because of in-
creased competition, but Turkish Cargo 
commands a market share of 48 %. As 
it is well known, customer expectations 
have changed. We have a very success-
ful project aimed at increasing our ef-
ficiency with domestic flights. We plan 
to increase our market penetration with 
this project. 

Considering the domestic market, 
there is also a need for general regula-
tions aimed at the air cargo industry. For 
example, the city of Antep holds great 
potential for exports. But Antep’s air-
port has no custom operations, making 
it necessary to process and send export-
bound cargo from Antep first to Istanbul 
in a process we call “the second port”; 
this is a tiring process for the exporter. 
As a result, operations take longer and 
the exporter receives his VAT refund 
later. This is a hurdle for increasing the 
business volume of this region. Turkish 
Airlines plans to implement some steps 
to overcome these challenges.  

We are meeting with NGOs and indus-
try representatives to pinpoint neces-
sary steps for the development of the 
air cargo industry on a domestic and in-
ternational level. We exchange ideas on 
regulations that would enrich and add 
depth to the industry. An important dis-
cussion topic for us is the development 
of e-AWB practices. 

We also run projects for the construc-
tion of cargo terminals for our needs. 
We currently operate in an 18,500 
square meter facility. My team and I 
have visited many air cargo facilities 
around the world. We have drafted pro-
jects for new terminals and we will have 
a new facility in the first quarter of 2013. 
We then plan to lay the groundwork for 
the large main cargo terminal. Upon the 
completion of these projects, our cur-
rent cargo terminal will be demolished 
to make way for a 50,000 square meter 
facility. We plan to supply these facilities 
with a modern infrastructure. These are 
important investments that will largely 
address Turkish Cargo’s space needs 
in the upcoming five years. This stems 
from our executive management’s faith 
in Turkish Cargo. 

Turkish Airlines is a company that suc-
cessfully benefits from its integrated 
passenger and cargo services and that 
makes the most effective use of Istan-
bul as one of the world’s natural hubs. 
Nearly 70 % of the world’s cargo and 
passenger flights fly over our country. 
We have taken advantage of this by in-
creasing the number of our flight desti-
nations to 209. 

We have created viable solutions for 
integrating air and land transport based 
on the intermodal transportation. Just 
one year ago, we had 300 truck delivery 
destinations. This has proliferated to an 
extensive network of over 1,000 desti-
nations. 

All of our projects are important step-
ping stones for our 2016 vision of trans-
porting 800 thousand tons of cargo.
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Sedat Erginöz

Kurumsal Kaynak Planlama 
Sistemi (ERP) ve THY için artıları
Enterprise Resource Planning 
(ERP) systems and how they 
benefit Turkish Airlines

Kurumsal kaynak planlaması (Enterpri-
se Resource Planning - ERP); işletmeler-
de mal ve hizmet üretimi için gereken 
işgücü, makine, malzeme gibi kaynak-
ların verimli bir şekilde kullanılmasını 
sağlayan bütünleşik yönetim sistemle-
rine verilen genel addır. ERP sistemle-
ri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini 
bir araya getirmeye veya bir araya ge-
tirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve 
genelde kullanımı kolay olan sistemler-
dir. Kurumsal kaynak planlaması anlam 
olarak, işletmenin tüm kaynaklarının 
birleştirilip, verimli olarak kullanılması 
için tasarlanmış sistemlere denmekte-
dir. ERP ilk olarak üretim çevrelerinde 
kullanılmaya başlansa da, günümüzde 
ERP sistemleri çok daha geniş bir alan-
da telaffuz edilmektedir. ERP sistemle-
ri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine 
bakmadan, işletmenin tüm temel işlem-
lerini kendi yapısı altında toplayabilir. İş-
letmeler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, 

vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar 
ERP sistemlerini kullanabilirler.

Türk Hava Yolları’nda ERP’ye genel 
bakış

ERP sistemlerine THY penceresinden 
bakacak olursak, en önemli gerekliliğin 
Ortaklığın farklı departmanlarındaki ve-
rilerin birleştirilmesi olduğunu görürüz. 
ERP sistemleri bunu THY’deki çeşitli iş 
faaliyetlerini ele alan birçok yazılım mo-
dülünü tek bir veritabanı altında çalıştı-
rarak sağlamaktadır. Gerçekte şirketle-
rin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
standart bir ERP sisteminden bahset-
mek zordur. Bu anlamda ERP projesi bir 
implementasyon projesidir. THY’de de 
olduğu gibi, ERP sistemini satın alarak 
bünyesinde uygulamak isteyen büyük 
işletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve 
bu özel ihtiyaçları standart ERP sistemi 
ile karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları 
karşılamak için güçlü bir kişiselleştirme 

(customization) işlemi ger-
çekleştirmek veya bu mo-
düller üzerinde tekrar mü-
hendislik çalışması yapmak 
gerekmektedir. 

Tek bir veritabanı, aşa-
ğıdaki alanların da dâhil 
olduğu çeşitli yazılım mo-
düllerini bünyesinde ba-
rındırmaktadır: Malzeme 
Yönetimi, Satış Yönetimi, 
Maliyet Yönetimi, Yatırım 
ve Bütçe Yönetimi, Plan-
lı ve Plansız Bakım, Vergi, 
Banka Yönetimi, Duran 

Enterprise Resource Planning (ERP) re-
fers to integrated management systems 
that make a company more efficient by 
optimizing the management of reso-
urces (workforce, machinery, materials, 
etc.) necessary for providing products 
and services. ERP systems are generally 
easy-to-use systems that integrate or 
facilitate the integration of a company’s 
data and activities.  Enterprise Resource 
Planning refers to systems designed to 
integrate all of a company’s resources in 
order to use them more efficiently. ERP 
was initially used in the manufacturing 
sector but its use has now expanded on 
a much larger scale. ERP systems can in-
tegrate all of a company’s fundamental 
functions into a single system regardless 
of the nature of the company or its field. 
Businesses, non-profit organizations, fo-
undations, governments, and other enti-
ties can all use ERP systems. 

An overview of ERP at Turkish Airlines
The most important need for using ERP 

systems at Turkish Airlines is consolida-
ting data from different departments.  
ERP systems accomplish this integration 
by running Turkish Airlines’ multiple soft-
ware modules designed to fit its various 
business activities on a single database.  
In reality, it is hard to imagine a standard 
ERP system that would be able to cater 
to the needs of every company. Ideally, 
ERP projects should be tailored to each 
individual company. Large businesses like 
Turkish Airlines that want to purchase and 
implement ERP systems have specific ne-

eds that cannot be addressed by a stan-
dard ERP package. In order to address 
these specific needs, it is necessary to 
either individually customize the process 
or to completely re-engineer its modules. 

A single database contains a variety of 
software modules including Materials 
Management, Sales Management, Cost 
Management, Investment and Budget 
Management, Planned and Unplanned 
Maintenance, Taxes, Bank Management, 
Fixed Assets Management, and Inven-
tory Management.

Benefits of ERP
Businesses without ERP systems may 

find themselves in a situation where they 
must employ multiple programs, which 
have no interaction or connection with 
each other. ERP systems, on the other 
hand, consolidate multiple processes 
into a single system, making it easier to 
manage and measure them.

Without a doubt, the greatest advanta-
ge of ERP systems is their modular struc-
ture.  The importance of this modular 
structure is even more apparent when 
purchasing and installing the ERP system.  
A business may not want to use every 
function of the ERP system, and it is for 
this reason that the modular structure is 
so useful: it allows companies to select 
which specific functions they would like 
to use and when.   Different types of 
software might not be compatible with 
one other and therefore can be proble-
matic for businesses. Luckily, all modu-
les and software in the ERP systems are 
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Varlık Yönetimi, Envanter Yönetimi.

ERP’nin artıları
ERP sistemlerinin yokluğunda işlet-

meler kendilerini, birbiri ile etkileşimi 
ve bağlantısı olmayan birçok yazılım 
uygulamasının içerisinde bulabilir. ERP 
sistemleri sayesinde yukarıdaki gibi 
değişik konular, tek bir sistem altında 
toplanabilmekte ve böylece daha kolay 
yönetilebilir ve ölçülebilir bir yapı oluş-
maktadır.

ERP sisteminin kuşkusuz en önemli 
artılarından biri, modüler yapıda ol-
masıdır. Modüler yapının önemi, ERP 
uygulamasını satın alma ve kurma sü-
recinde daha da ön plana çıkar. Bir ku-
rum, ERP uygulamasının sahip oldu-
ğu fonksiyonların tümünü kullanmak 
istemeyebilir. Bu nedenle modüler 
yapı, istenilen fonksiyonları istenilen 
zamanlarda kullanmayı mümkün kılar. 
Farklı uygulamalar her zaman birbiri 
ile uyumlu çalışmaz ve işletme için so-
runlar oluşabilir. ERP sistemlerinde ise 
tüm modüller ve uygulamalar birbiri ile 
uyumlu olarak çalışmaktadır.

Komple bir çözüm sahibi olmanın, 
parça parça uygulamalara göre birçok 
önemli avantajı söz konusudur:

• Ölçeklenebilirlik: ERP çözümleri, 
kurumun büyümesine paralel olarak ge-
nişleyebilme özelliğine sahiptir. 

• Fonksiyonalite: ERP çözümleri, uy-
gun maliyetlerle farklı fonksiyonlara ge-
rektiği zaman erişmeyi mümkün kılar. 
Bugün ihtiyaç duymadığınız bir özelliği 
yarın aktive ederek kullanmanız müm-
kündür.

• Destek ve hizmet: ERP çözümlerin-
de destek ve hizmet son derece önem-
lidir. Entegre bir ERP ortamının destek 
ve hizmet işlemleri çok daha basit ve 
etkili biçimde gerçekleştirilebilir.

Akademimiz, ERP Projesi Son Kulla-
nıcı Eğitimlerini tamamladı

Türk Hava Yolları ERP projesinin ilk fazı, 
2 Temmuz 2012 itibarıyla canlıya alındı. 
Ortaklık ve bağlı iştiraklerindeki iş süreç-
lerinin modüler hâle getirilmesi amacıy-
la sürdürülen üç adımlı yoğun tempolu 
bu maratonun ilk adımı böylece ta-
mamlanmış oldu. Projenin ilk fazında FI 
modülünden Satıcılar Muhasebesi (AP), 
Müşteriler Muhasebesi (AR), Ana Mu-
hasebe (GL), Vergi, Maliyet Muhasebesi 
(CO), Yatırım Yönetimi (IM), Bütçe Yöne-
timi (FM), Duran Varlık Yönetimi (AA) ve 
Banka; lojistik süreçlerden ise Envanter 
Yönetimi (MM), Satın Alma Yönetimi, Sa-
tış ve Dağıtım (SD) ve Planlı Bakım (PM) 
canlı kullanıma alındı.

Canlıya geçiş hazırlık fazının bir parçası 

olan ve 28 Mayıs 2012 tarihinde başla-
yan Finansal ve Lojistik Son Kullanıcı Mo-
dül Eğitimleri, Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi tarafından 30 Haziran 2012 
tarihi itibarıyla sorunsuz bir şekilde ta-
mamlandı. Finans ve lojistikten toplam 
48 eğitmenin görev aldığı bu süreçte, 
toplamda 2.524 saat eğitim düzenlendi 
ve bu eğitimlere Ortaklığımız genelinde 
900’den fazla çalışanımız katıldı. Ayrıca 5 
tane uzaktan eğitim oluşturularak top-
lam 366 kişinin kullanımına sunuldu.

compatible with one other. 
A complete solution has many advan-

tages over a fragmented set of applica-
tions: 

• Scalability: ERP solutions can be ex-
panded to suit the needs of a growing 
institution.  

• Functionality: ERP solutions allow 
for selective and cost-effective access to 
multiple functions.  Any function that a 
company does not need at present can 
be activated in the future. 

• Support and services: Technical sup-
port and after sales services are vital to 
ERP solutions. An integrated ERP environ-
ment allows for much easier and more 
effective technical support and aftersales 
services. 

Our Academy has now completed its 
ERP Project End User Trainings 

The first phase of the Turkish Airlines 
ERP Project became operational on July 
2, 2012. This date marked the first of 
three intensive phases in the marathon 
for transforming business processes 
within the company and the subsidiari-
es into a modular structure. During the 
first phase, the following functions went 
live: Accounts Payable (AP), Accounts Re-
ceivable (AR), General Ledger (GL), Taxes, 
Cost Accounting (CO), Investment Ma-
nagement (IM), Financial Management 
(FM), Fixed Assets Management (AA) and 
Banking from the FI module; and the In-
ventory and Materials Management (MM), 
Purchasing Management, Sales and Dist-
ribution (SD), and Planned Maintenance 
(PM) from the logistics module. 

Turkish Aviation Academy seamlessly 
completed the Financial and Logistics 
End User Module Training Sessions on 
June 30, 2012. The training program be-
gan on May 28, 2012 as part of the prepa-
ratory phase before going live. A total of 
48 finance and logistics instructors gave 
2,524 hours of training. Over 900 emplo-
yees were in attendance.  In addition, we 
were able to provide 5 distance learning 
courses for 366 individuals.
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AKADEMİ’DEN / FROM ACADEMY

Aralarında uçağa binenlerin sayısı bir ya da ikiyi geçmezken hangarda, kokpitte, kabinde ve uçağın kanatlarının altında öğrenciler 
anılarına ve belki de ideallerine yeni bir ışık katıyorlar.

The hangar, cockpit, cabin, and the plane itself shine new light on the ideals and memories of the students, only a handful of 
whom may have ever been on a plane before.

Hayallerinin sınırlarını zorlasınlar diye…

Akademi, ilköğretim okullarına 
Türk Hava Yolları’nı tanıtıyor
Pushing the boundaries of their imaginations...

Academy introduces Turkish 
Airlines to primary school students 

Merve Gök
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Sınırları aşmayı hedefle-
yen Türk Hava Yolları Hava-
cılık Akademisi, ilköğretim 
öğrencilerinin zihinlerinde 
yeni ufuklar açmak adına 
Millî Eğitim Bakanlığı ile or-
tak bir çalışma yürütüyor. 
Bakanlık tarafından talep 
edilen projede öğrenciler 
Türk Hava Yolları ile tanış-
tırılıyor. 

Çoğunlukla dar gelirli ai-
lelerin yaşadığı semtlerde-
ki ilköğretim öğrencilerine 
yönelik gerçekleştirilen 
proje, öğrencilerin mesleki 
açıdan dönüm noktası sa-
yılabilecek dönemleri göz 
önünde bulundurularak şu 
an itibarıyla 7. sınıflar için 
uygulanıyor.

Öğrenciler okulların-
dan alınıp servis araçla-
rıyla Türk Hava Yolları’na 
getirildikten sonra ilk 
olarak kendilerine bir su-
num yapılıyor. Türk Hava 
Yolları’nın kuruluşundan 
bugüne kadar küresel bir 
marka olma yolculuğu-
nun anlatıldığı ve yaklaşık 
bir saat süren sunum, öğrencilerin so-
rularıyla renkli bir panele dönüşüyor. 
Sunumun ardından Atatürk Havalimanı 
gezisinde bilet satış, pasaport kontrol, 
kontuarlar ve havaalanı çalışanları hak-
kında bilgiler veriliyor ve öğrencilerin 
büyük bir merak ve ilgiyle gezdiği han-
gara geçiliyor. Aralarında 
uçağa binenlerin sayısı 
bir ya da ikiyi geçmez-
ken hangarda, kokpitte, 
kabinde ve uçağın kanat-
larının altında öğrenciler 
anılarına ve belki de ide-
allerine yeni bir ışık katı-
yorlar. Daha sonra Uçuş 
Eğitim Merkezi’ndeki 
simülatörlerde uçuş de-
neyimi yaşayan ve pilot-
larla sohbet etme fırsatı 
da yakalayan öğrenciler, 
unutulmaz bir gün ge-
çirmenin mutluluğunu 
yaşıyorlar. Gün boyunca 
gerek kendilerine reh-
berlik eden Akademi ça-
lışanlarına gerek kabin 
memurlarına gerekse 
teknisyenlere ihtimal-
lerini amaç yapabilmek 
adına sürekli sorular so-
ruyorlar.

Şimdiye kadar beş kez 

düzenlenmiş olan programa yaklaşık 
160 öğrenci katılım sağlamış durumda. 
Geleceğimiz olan gençlerimizin hayalle-
rinin gerçeğe dönüşebilmesi için sosyal 
sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen 
ve büyük ilgi gören bu programın önü-
müzdeki eğitim yılında da devam etme-
si planlanıyor.

Turkish Aviation Academy, which 
always aims to push boundaries, is 
conducting a joint project with the 
Ministry of National Education to open 
up new horizons for primary school 
students. Proposed by the Ministry, 
the project introduces students to 
Turkish Airlines.  

The project is prima-
rily targeted towards 
students in low-
income neighbor-
hoods. It currently 
includes 7th graders 
in light of the fact 
that students at this 
age are beginning to 
consider their future 
career choices. 

First, a shuttle ser-
vice brings the stu-
dents to Turkish Air-
lines headquarters, 
where they are given 
a presentation. The 
one-hour presenta-
tion details the jour-
ney of Turkish Airlines 
towards becoming a 
global brand. The pre-
sentation then turns 
into a lively discussi-
on thanks to the stu-
dents’ questions. The 
students are then ta-
ken on a tour of Ata-
türk Airport, where 
they learn about pass-
port control, check-in 

desks, and airport employees. The last 
stop is the hangars, which the pupils 
explore with great interest and curi-
osity. The hangar, cockpit, cabin, and 
the plane itself shine new light on the 
ideals and memories of the students, 
only a handful of whom may have ever 

been on a plane before. 
The students then visit 
the Flight Training Aca-
demy, where they take a 
simulator flight and get an 
opportunity to chat with 
pilots, turning the day 
into an unforgettable ex-
perience. Students often 
ask questions to Academy 
employees, cabin crew 
members, and technicians 
about how they, too, can 
follow in their footsteps.

The program has been 
carried out five times so 
far with the participation 
of nearly 160 students. 
This popular social res-
ponsibility project, which 
was created to help our 
young people turn the-
ir dreams into reality, is 
planned to be extended 
into the next academic 
year.
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İZ BIRAKANLAR / VETERANS

“Havacılık dinamizm ve centilmenlikle başlar.” / “Aviation is all about dynamism and good manners.”

Silinmeyecek bir iz: Hasan İskender
Leaving a lasting impression: Hasan Iskender 

“İz Bırakanlar” dosyamıza röportaj için 
isim aradığımda hemen hemen herkes 
aynı isimde buluştu: Hasan İskender.

Telefonda kendisine röportaj için ka-
rarlaştırdığımız güne ait uçak saatimi 
söylediğimde, uçağımın TK ile başlayan 
sefer sayısını söylemesi hiç de zor olma-
dı. Emekli olalı dört yıl olmasına rağmen 
belli ki havacılık sevdası onda hiç sönme-
mişti.

Ankara’ya indiğimde alanda sevdiğim 
bir arkadaşımın odasındaydım ve odası 
alandaki koridora yukarıdan bakıyordu. 
Röportaj öncesi yukarıdan yolcuları, ça-
lışanları seyretmek keyifliydi. Bizim mer-
divenlere doğru yürüyen bir beyefendi, 
tıpkı bir siyasetçi gibi;  her iki adımda bir 
ya bir çalışanla ya da bir yolcu ile selam-
laşıyordu. Biraz sonra tanışacak olduğum 
bu kişi, Hasan İskender’di.

İnsanın onun emekli olduğuna inanası 
gelmiyor, zira hiç de altmış yaşına yol 
alan bir adama benzemiyordu Hasan 
İskender. Kendisine de bundan söz et-
tiğimde bir diplomat üslubu ile önce te-
şekkür etti, sonra da “Efendim, havacılık 
dinamizm ve centilmenlikle başlar.” diye 
karşılık verdi. Ardından masaya koyduğu 
ajandası için   “Sizinle paylaşmamı isteye-
ceğiniz konularda belki bazı tarihleri ha-
tırlamayabilirim diyerek kendimce notlar 
aldım efendim.” dedi.

Aslen Trabzonlu olan Hasan İskender, 
1955’te Rize’de dünyaya gelmiş. Lise 
yıllarında havacılık sevdası düşmüş yüre-
ğine. Okuduğu bir kitapta, “Ey ana! Eğer 
oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa bı-
rak uçsun!” ifadesinden etkilenmiş ve 
F104 pilotu olmak için dökülmüş Hava 
Harp Okulu yollarına. 

Anlatırken duygulanıyor. Belli ki içinde 
kalan bir ukde.

Çok müracaat olunca o günkü komis-
yonda bulunan bir yüzbaşının elemesi ile 
başlamadan bitmiş havacılık sevdası. 

Daha sonra bir ilan görmüş ve yine 
yollara dökülmüş. Bu kez belki pilot ol-

mayacak ama Ankara Esenboğa Havali-
manı için aranan eleman kendisi olursa, 
havacılıkta çalışacak ve gökyüzüne yakın 
duracaktı.

Hayatında ilk kez uçağa biniyor. Tarih 
21 Ağustos 1977. Uçak tipi F-28, TC-JAT, 
burun adı Trabzon. Bir çırpıda söylüyor, 
söylerken de gözleri doluyor.

Uzun bekleme sonrası, süre tamam-
landı, diyor birisi. Hasan İskender, 
Başmüdür’ün karşısına çıkıyor biraz da 
isyanla. “Beni bir deneyin lütfen!” diyor. 

“Nerelisin sen?” diyor Başmüdür. Bel-
ki de isyankâr hâlini anlıyor genç Hasan 
İskender’in. Sonra da, “Sen karalahana, 
hamsi, mısır ekmeği yiyen sinirli birisindir 
herhalde; peki nasıl çalışacaksın burada 
bu hâlinle?” diyor. 

“Evet, kolay asabileşiyoruz bizler ama 
çok sevdiğim göklere yakın durmak için 
ne gerekirse yaparım. Gülen yüzümü 
esirgemem sizden, söz veriyorum.” diye 
dökülüyor sözler Hasan İskender’in du-
daklarından.

Hiç beklenmedik bir şey yapıyor ve 
muhasebe memuruna talimat veriyor 
Başmüdür Cahit Saraylı. “Başlatın bu ço-
cuğu işe. 250 TL avans verin. Bu çocuğun 
ileride büyük başarılara imza atacağından 
kuşkum yok.” diyerek.

Ve Hasan İskender, 23 Ağustos 1977’de 
başlıyor Türk Hava Yolları’nda çalışmaya. 
Tam 31 yıl 3 ay çalışıyor.

Dile kolay, neredeyse 32 yıl…
Eğer Cahit Saraylı Beyefendi kararlılığı-

mı ve sevdamı görüp, bana güvenip de 
beni işe almasaydı, ben bugün karşınızda 
olamazdım. 

Ben neredeyse her şeyimi Türk Hava 
Yolları’na borçluyum. Ben ne gördüm-
se kurumum sayesinde gördüm, öğ-
rendim. Bu kurum öyle bir kurum ki; 
bugüne kadar aldığım eğitimlerden, 
karşılaştığım yolculardan, siyasilerden, 
yöneticilerimden çok şey öğrendim ben. 
Bugüne kadar aldığım eğitimlerle kendi-

Nearly everyone I know suggested Ha-
san Iskender for our “Veterans” section.

Talking to him on the phone, I menti-
oned the time of my flight and he ea-
sily remembered the TK flight number 
of the flight I was going to take on the 
day of our interview. It was clear that his 
enthusiasm for aviation has not faded in 
the four years since he retired. 

Arriving in Ankara, I went to a dear 
friend’s office that overlooked one of 
the airport corridors. It was fun to ob-
serve passengers and employees befo-
re the interview started. It was then that 
I saw a gentleman walk towards our sta-
irway and stop every now and then to 
greet an employee or a passenger with 
a stately demeanor. This gentleman, it 
turned out, was Hasan Iskender. 

It was hard to believe that he was re-
tired because he certainly did not look 
like someone who was about to turn 60. 
When I mentioned this, he thanked me 
in a diplomatic manner and said: “Avi-
ation is all about dynamism and good 
manners.” He then put his calendar on 
the table and said: “I took some notes 
on my own, just in case I might not re-
member every date you ask about.”

Originally from Trabzon, Hasan Isken-
der was born in 1955 in Rize. His love 
for aviation took hold of him during his 
high school years. He was deeply moved 
by a phrase that he had read in a book: 
“O mother! If your son has fallen in love 
with the sky, then let him fly!” He sub-
sequently applied to the Air Force Aca-
demy to become an F-104 pilot.  

He gets emotional when telling me 
this; it is clear that the subject still mo-
ves him. His passion for aviation steered 
him towards a path that ended before 
it even started: A large number of app-
lications on that particular day resulted 
in a committee member, a Captain, eli-
minating him. 

He then saw an ad and was tempted 

to once again embark on a new journey. 
He might no longer have a chance to 
become a pilot, but if his job interview 
at the Ankara Esenboğa Airport was suc-
cessful then he would be employed in 
the aviation industry and could be close 
to the sky. 

He is boarding a plane for the first 
time. It is August 21, 1977. The plane is 
an F-28 TC-JAT that goes by the name 
of “Trabzon”. He said all this in a single 
breath, tearing up in the process. 

Someone said, “Your time is up!” af-
ter a long wait. Hasan Iskender had an 
audience with the Head Manager, his 
attitude peppered with a hint of rebel-
liousness. He told the Head Manager: 
“Please, try me out!” 

The Head Manager asked him: “Whe-
re are you from?” Maybe he sensed the 
rebellious character of the young Ha-
san Iskender. He then asked, “You are 
probably a collard, anchovy, and corn-
bread eating, short-tempered man; 
how will you be able to work here with 
this attitude?” 

Hasan Iskender replied, “It may be true 
that I easily fly off the handle, but I will 
do everything in my power to be close 
to the sky that I adore so much. You will 
only see my smiling face, I promise.” 

The Head Manager, Cahit Saraylı, then 
did a very unexpected thing. He instruc-
ted his accounting officer: “Take this 
kid in and give him 250 Turkish lira up-
front. I am certain this kid will make a 
name for himself.” 

This is how Hasan Iskender started 
working at Turkish Airlines on August 
23, 1977. It has been exactly 31 years 
and 3 months since then. 

Almost 32 years is an easy thing to 
say... 

I would not been standing here in 
front of you if it was not for Cahit Saray-
lı, who saw my passion and determinati-

Güneş Batum Esen
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mi iki üniversite mezunu addediyorum.
Çalıştığım sürede on üç genel müdür 

ile çalışma fırsatım oldu ve başta Sayın 
Cem Kozlu, Sayın Temel Kotil olmak üze-
re tüm Türk Hava Yolları genel müdür-
lerine minnettarım. Şirketimizi, bayra-
ğımızı hep ileriye taşıdılar. Duyuyorum, 
görüyorum; çalışanların eğitimlerini 
önemsiyorlar. Şimdilerde okullar kuruyor 
Türk Hava Yolları. Gururla izliyorum tüm 
bu gelişmeleri.

Türk Hava Yolları’nda çalıştığınız 
süre boyunca hangi görevlerde bu-
lundunuz?

Efendim, ben memurluktan başladım; 
yolcu hizmetleri memuru olarak. Sonra 
şeflik, yolcu hizmetleri müdürlüğü, istas-
yon müdürlüğü ve son yedi yılımda da 
istasyon başmüdürlüğü yaptım. Bu yıllar 
içerisinde Singapur İstasyon Müdürü, 
sonra New York’un ilk istasyon müdürü 
ve 1989’da Kuveyt İstasyon Müdürü ol-
dum. Geri kalan yıllarımda hep Esenbo-
ğa’daydım ve Allah bana Ankara İstasyon 
Başmüdürü olarak emekli olmayı nasip 
etti.

Hem Türkçeniz hem de İngilizceniz 
oldukça iyi görünüyor. Ne mezunu-
sunuz acaba?

İş idaresi okudum efendim. Türkçe-
mizin iyi olması hepimizin asli görevi. 
İngilizceme gelince, eskiden daha fazla 
yabancı hava yolları bulunuyordu ve di-
yaloglarımız ister istemez gelişiyordu; 
kendi olanaklarımla ilerlettim. Anlatmak 
istediğim; Türk Hava Yolları aynı zamanda 
büyük bir okuldur. Dünyanın en önemli 
noktalarına gidiyorsunuz. Yeri geliyor, en 
önemli yolcuları siz uğurluyorsunuz. Hâl 
böyle olunca ister istemez kendinizi ge-
liştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu şirke-
tin, bu sektörün en büyük görünmeyen 
avantajı budur. Bu şirkette çalışıyorsanız 
güzel konuşmaktan başka şansınız yok-
tur. Çünkü siz kurumun ayaklı reklamcı-
ları gibisinizdir. Ben bu sorumluluğu hep 
omuzlarımda hissettim. Bu konuda bir 
anekdotumu paylaşayım sizinle:

Bundan epeyce yıl önce, sanırım beş-
altı yıllık personelim. Yolcularımı uğurlu-
yorum. Biraz ilerimde gözlüklü bir beye-
fendi bana laf attı: “Sen bizimle alay mı 
ediyorsun, herkesi böyle güzel şekilde 
uğurlaman inanılır gibi değil.” diye. Sinirli 
davranıyordu.

Önce kendisine yolcumuz olup olma-
dığını sordum. Belki uçuş fobisi gibi bir 
durumu vardır, diye düşündüm. “Yok, 
uçmuyorum şimdi.” diye tersledi beni. 
İzin istedim kendisinden. “Yolcularımızı 
uğurlayayım, sonra size de yardımcı ola-
yım.” dedim. “Olur, beklerim.” dedi. 

Ben yolcularımı yolcu ettim ama son-
rasında arkamı döndüğümde kişiyi bula-
madım.

Ertesi günü arkadaşlar genel müdür-
lükten arandığımı söylediler. Şaşırdım 
ve ürktüm. Genç bir yolcu hizmetleri 
memurunu neden arasınlar ki, diye dü-
şündüm.

Sonra öğrendim ki bu beyefendi, gaze-
teci Hasan Pulur imiş. Ve beni öven bir 
yazı kaleme almış. Yolcuları güler yüzle 
yolcu ediyor; hatta kışkırtıcı oldum, sert 
davrandım ama bana bile sabretti, diye 
yazmış. Yılın personeli seçilmiştim.

İşini severek yaptığı çok belliydi Hasan 
İskender’in. Anlatırken kimi kez gözleri 
doldu kimi kez o anları tekrar yaşar gibiy-
di. Sorulara da hacet yoktu aslında, çün-
kü o tüm anlattıkları ile sürüklüyordu sizi. 

Yolculardan da çok şey öğrendim, 
dediniz. Bu pek alışkın olduğumuz 
bir ifade değil. Bunu bize biraz açar 
mısınız, gençlere ipucu vermek adı-
na?

Bakınız efendim, operasyonel birimde 
çalışanlar için bu büyük bir avantajdır. 
Her gün yüzlerce farklı insanla karşılaşır-
sınız. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz 
bizim sektörde. Hizmetin hizmetçisi ol-
mazsanız başaramazsınız bu işi. Yolcu 
her zaman haklı değildir ama hak veril-
mesi gereken kişidir. İşte ben hep böyle 
baktım yolcularıma. Örneğin Cem Kozlu 
bizlere “önce insan” demeyi öğretenler-
dendir. Artık günümüz, işletme odaklılık 
değil insan odaklılık devri.

Ne çok anınız vardır sizin kim bilir...
2005 yılıydı. Gece yarısı bir telefon gel-

di: Esenboğa yanıyordu! Saatin önemi 
yoktu, atlayıp gittim. Allah’a şükürler ol-
sun, kimseye bir şey olmadı.

1982 yılındaydık. Gece nöbetindeydim. 
ASALA terör örgütü Esenboğa’yı basmış-
tı. Satış bankosundaydım ve yerime dön-
düğümde sandalyemde üç kurşun vardı. 
Eğer tesadüfen satış bankosundan on 
beş dakika erken ayrılmasaydım bugün 
sizinle burada olamayabilirdim.

1980 yılında gece nöbetindeydim. Gece 
saat on bir sularında eve gitmek için 
servisi bekliyordum. Önce pilli radyoda 
Hasan Mutlucan’ı duyduk. Ne oluyor, 
demeye kalmadan, on beş dakika sonra 
askerler alana geldiler ve ben tam iki gün 
evime gidemedim.

Eskiden sedyeli hastayı işçilerimiz elle 
taşınan sedye ile karşılardı. 1977 yılıydı. 
Van uçağı inmişti alana. Nöbet sonrası 
yorgun bir ânımdaydım ama sedyeyle 
taşınması gereken kilolu teyze güven-
medi kimseye. Uçağı terk etmiyor. Ben 
çıktım uçağa. Sen taşırsan olur, dedi. Ve 

on and who trusted and hired me. 
I owe nearly everything to Turkish 

Airlines. Everything I have learned, I le-
arned from my company. The passen-
gers, politicians and managers I met at 
the company and the training I received 
here have taught me so much. I consi-
der myself a two-time freshman thanks 
to all the training I received when I was 
employed there. 

I had a chance to work with 13 Turkish 
Airlines general managers and I am gra-
teful to all of them, especially to Cem 
Kozlu and Temel Kotil. They have taken 
our company and our country’s flag to 

new heights. I still have eyes and ears at 
the company, and know that they care 
about the training of their employees. 
Turkish Airlines is currently in the pro-
cess of establishing schools. I am proud 
to bear witness to these developments. 

What positions did you hold when 
you worked at Turkish Airlines?

I started out as a passenger service of-
ficer. I later went on to hold the titles of 
supervisor, passenger services director, 
station manager and, during the last 
seven years of my career, head stati-
on manager. I became the station ma-
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kucakladım teyzeyi. Sonraki günlerde bel 
ağrısı çektim ama benim için tüm yolcu-
lar kıymetli; bu yüzden belimin ağrısına 
aldırmadım.

1989’da Kuveyt’e atandım. 1990’da çı-
kan savaş nedeniyle tam yirmi üç gün 
evimden çıkamadım. Karayolu ile, mermi 
sesleri arasında tam otuz altı saat süren 
zorlu bir yolculuk sonucunda Ankara’ya, 

evime dönebildim.
Bakınız tüm bunlar bu mesleğin dina-

mizmi ve yoğunluğuna örnek.

Bunca yıl başarı ile yerinizi korumuş 
olmanızın sırrı nedir Hasan Bey?

Ben iletişimin en büyük özelliğinin doğ-
ruluk olduğuna inanıyorum. Ve dediğim 
gibi; yolcuyu seveceksin, ayrım yapma-

nager for Singapore before becoming 
New York’s first station manager. I was 
assigned as the station manager of Ku-
wait in 1989. I spent the remaining years 
in Esenboğa and, thank God, retired as 
head station manager of Ankara. 

Both your Turkish and your English 
seem to be very good. Where did 
you graduate from?

I studied business administration. Spe-
aking good Turkish should be everyone’s 
primary duty in Turkey. As for my Eng-
lish: In the past there used to be many 
more foreign carriers and we had to 
carry out dialogues with them. I pretty 
much improved my English on my own. 
What I mean to say is that Turkish Airli-
nes is also a great school. You visit the 
most important places in the world. On 
occasion, it is you who supervise  the 
boarding of the most important pas-
sengers. Naturally, you must grow and 
develop yourself. This is the greatest in-
visible contribution of the industry and 
of the company. To work at this com-
pany, you must be articulate because 
you are like a walking billboard for the 
company.  I always felt this responsibi-
lity. Let me share with you an anecdote.

It was many years ago. I think I had 
been employed for five or six years. I 
was supervising a boarding. Just ahe-
ad, a gentleman with spectacles started 
teasing me. “Are you kidding? I find it 
hard to believe that you are conducting 
the boarding process in such a diploma-
tic manner, being so polite to everyo-
ne!” he said. He looked agitated. 

I then asked him whether he was a 
passenger or not. I thought he might 
have a flight phobia. He snapped at me: 
“No, do I look like I am flying right now?” 
I politely told him: “Let me first send off 
my passengers, then I will assist you 
with whatever you need.” He replied: 
“Alright, I will wait.” 

I supervised the boarding of my re-
maining passengers but, after I turned 
around, I could not find him. 

The next day my co-workers informed 
me that I was being summoned by the 
General Management. I was surprised 
and frightened. Why would they ask for 
a young passenger service attendant?

I then found out that the gentleman 
was the journalist Hasan Pulur. He had 
written a column that praised me! He 
wrote about how nice I was as I was su-
pervising the boarding process of the 
passengers. He described how I did not 
lose my temper even when he was te-
asing and being rude to me. I became 
employee of the year that year. 

It is very clear that Hasan Iskender lo-
ves his line of work. During the intervi-
ew he sometimes teared up, re-living 
those special moments. There was no 
further urge to inquire, as he would 
engross you with his stories. 

You said you learned a lot from the 
passengers as well. That is not so-
mething we often hear. Could you 
tell us about that a little more to give 
our younger generations an idea?

This is a great benefit for people wor-
king in operational functions. Every day 
you get to meet hundreds of different 
people. There is absolutely no discri-
mination based on religion, race, lan-
guage, or gender in our industry. You 
cannot succeed in this industry if you 
do not become a servant to the service 
itself. The passenger might not always 
be right, but he is entitled to be treated 
right. That is how I always treated my 
passengers. For example, Cem Kozlu 
used to tell us to “People come first.” 
We are living in the age of focusing on 
people, not on the business. 

Who knows how many memories 
you have...

It was the year 2005. I received a telep-
hone call at midnight: Esenboğa Airport 
was burning! The hour did not matter, 
I rushed there immediately. Thank God 
no one was hurt. 

The year was 1982. I was on the night 
shift. The terrorist organization ASALA 
stormed Esenboğa. I was at the sales 
counter and, upon returning to my pla-
ce, found that there were three bullet 
holes in my chair. If by chance I had not 
left the sales counter 15 minutes earlier, 
I would not be sitting here in front of 
you today. 

1980. I am on the night shift. I was wa-
iting for the shuttle service to get back 
home. It was then that we first heard 
Hasan Mutlucan on a transistor radio. 
We had no time to grasp the situation 
when, 15 minutes later, soldiers arrived 
on the field. I could not go home for 
two days straight. 

1977. In the past, our employees wo-
uld welcome patients with stretchers. 
The Van flight had arrived. I was very 
tired after a night shift, but there an 
elderly and overweight lady refused to 
get on the stretcher. She would not le-
ave the plane. So I boarded the plane. 
She only agreed to leave the plane if I 
would carry her. So I carried her. I had 
back pain for a couple of days, but for 
me all passengers are equally important. 
So I did not dwell on the pain for long. 
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yacaksın. Her yolcumu tek tek uğurladım 
ben. Bazen hiç sevmediğim birileri denk 
geldi, bazen sevdiklerim. Yani kimini ker-
hen kimini kalben yolcu edersiniz ama 
bizim meslekte sizin bir çizginiz, duruşu-
nuz olmalı ve ayrım yapmamalısınız.

Zamanında bir bakanımızın özel kale-
minden bir talimat gelmiş, uçağı bek-
letmemiz istenmişti. Ama bu talimatı 
uygulamadım. Bakanımızın beni VIP’de 
beklediğini söylediler. Bakanımız tali-
matını sorunca, “Sayın Bakanım, teknik 
nedenlerle uçağımız zaten otuz dakika 
gecikti. Bir de sizin için bekletseydik içe-
rideki tüm negatif alkışlar sizin olacaktı. 
Şahsınıza alınmayınız ama ben Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hiçbir bakanının küçük 
düşmesine vesile olamam. Ama verece-
ğiniz her hükme saygılıyım.” dedim. Gö-
revimden alınırım sanıyordum ama Ba-
kan Bey beni daha sonrasında makamına 
davet ederek teşekkürlerini iletti. Her 
uçuşunda da beni VIP’ye çağırır, hasbihâl 
ederdi.

Doğru iletişim ve bilgi ile yolcularımızı 
kim olursa olsun ikna etmek ve yönlen-
dirmek mümkün.

Hasan Bey, yönetici olarak çok sevi-
liyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Nasıl 
bir yöneticiydiniz? 

Yeri geldi doktor oldum personelime, 
yeri geldi arkadaş. Birçoğu ile ailecek gö-
rüşürdüm. Eşimle onları misafir ederdik 
fırsat buldukça. Örnek olmak için düzgün 
aile yaşantımdan asla taviz vermedim. 
Eksik kalmamak için hep okudum.

Hep böyle şık ve bakımlı mısınız?
Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Mesela 

siz binlerce yolcuyu uğurlarsınız, sonra 

siz belki onları unutursunuz ama onlar 
sizi unutmaz. Bir yerde denk gelirsiniz. 
“Bu Müdür değil mi?” derler. O neden-
le mesela hiç tıraşsız gezmem. Bir tek 
Amerika görevimde mecbur kalmışlığım 
var:

Yıl 1988. Rahmetli Turgut Özal’ın ta-
limatı ile New York hattı açılmıştı. Ama 
okyanus üzerinde uçarken captain’s 
windshield (mesul kaptanın camı) çatladı. 
İniş riski yüksek bir uçuştu. Fakat kapta-
nımızın marifeti sayesinde uçak sağ salim 
indi ve bakıma alındı. Amerikalılar uçağı 
biz tamir edeceğiz, dediler. Bense Türk 
teknisyenlerimiz onaracak, dedim. Bu 
daha önce hiç olmamış bir şeydi. Ciddi 
bir çalışmanın ve testin ardından, yirmi 
altı saatlik bir gecikme ile uçağımız Türk 
teknisyenlerince onarıldı. İşte ben bu sü-
rede üzerimi dahi değiştirmeden çalış-
mış oldum. 

O tarihlerde, New York istasyon mü-
dürlüğü görevi için, “34 yaşında bu görev 
benim için erken.” diye itirazda bulunup 
kabul etmekte zorlanmış Hasan İsken-
der. Ama bu  cesur kararı ile  tüm teknis-
yenlerin ödüllendirilmesine vesile olmuş.

Sohbet boyunca Hasan Bey öyle güzel 
şeyler anlattı ve öyle örnekler verdi ki 
insan saatlerce sıkılmadan dinleyebilir. 
Emeklilik sonrası siyasetten de davet al-
mış, farklı firmalardan danışmanlık teklif-
leri de.

Yine her fırsatta okuyor ve o hâlen gök-
yüzünü gözlüyor.

“Bayrak taşıyan Türk Hava Yolları, vata-
nımızın bir simgesidir.” diyor son olarak. 
Bizleri, Mehmet Akif Ersoy’un şu dizele-
rini okuyarak uğurluyor:

“Sahipsiz vatanın batması haktır, sen 
sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”

In 1989, I was ap-
pointed to Kuwait. 
Then in 1990, war 
broke out and I co-
uld not leave my ho-
use for 23 days. I fi-
nally made it back to 
my home in Ankara 
after a 36-hour long 
arduous journey that 
was accompanied by 
the ever-present so-
und of gunfire.

All these are 
examples of the 
dynamism and in-
tensity of our line of 
work. 

Mr. İskender, 
what is your secret 
for staying at the 
top of your game 
for so long?

I believe that the greatest aspect of 
communication is sincerity. Like I said 
before, you must unconditionally love 
every passenger. I individually oversaw 
the boarding process of each and every 
one of my passengers. Sometimes I had 
to deal with people I did not like at all 
and sometimes with people who I got 
on with right away. Some you serve re-
luctantly and others with all your heart. 
Still, our line of work demands that we 
do not discriminate. 

Once, a minister’s executive assis-
tant asked us to delay a plane. I did not 
comply with his instructions, however. 
They then told me that the minister 
was waiting for me in the VIP lounge. 
When the minister asked me about his 
instructions, I replied: “Honorable Minis-
ter, the plane was already 30 minutes 
late because of technical difficulties. 
You would have been on the receiving 
end of some very negative talk from the 
passengers if you had boarded the pla-
ne after it had already been delayed for 
so long. Do not take it personally, but 
I cannot let any minister of the Turkish 
Republic be humiliated under my watch. 
That being said, I will respect whatever 
you have decide to do with me.” I was 
expecting to be reproached, but the 
minister then invited me to his office, 
where he expressed his gratitude. From 
then on, every time he flew, he would 
ask for me in the VIP lounge to have a 
chat with me. 

It is entirely possible to persuade and 
guide any passenger with the right in-
formation and right communication 
technique.

Mr. İskender, you are a very well-
liked manager. What is your secret? 
What kind of a manager were you? 

Whenever the situation called for it, 
I would be a doctor, a friend, and so 
on. In short, anything my staff needed 
from me. I met many of their families. 
My wife and I would invite them to our 
place whenever we had the chance. I 
have never neglected my family to set 
an example for others to follow. I have 
always read to improve myself. 

Are you always so dapper and 
well-groomed?

This is a must for us. You might be 
overseeing the boarding process of 
thousands of visitors whom you might 
soon forget, but they will not forget 
you. Somehow, you will meet again, 
and then they will ask: “Is that not the 
Manager?” This is why I am always sure 
to be clean-shaven. Only during my 
tenure in the United States did I break 
this rule.

The year was 1988. Flights to New 
York had begun upon the directive of 
the late prime minister Turgut Özal. 
But the captain’s windshield cracked 
over the Atlantic. It was a high-risk 
landing, but our skilled captain landed 
the plane safely. The plane was then 
towed for maintenance. The Ameri-
cans wanted to repair the plane, but I 
insisted that Turkish engineers do the 
repairs. This was totally unheard of at 
the time. Our Turkish engineers repa-
ired and tested the plane after a rigo-
rous 26-hour maintenance session. 
That was the only time I had to work 
straight through wearing the same 
clothes. 

At the time, Hasan Iskender had ori-
ginally objected to his posting as New 
York Station Manager. He said: “34 ye-
ars old is too young for this job.” But 
his brave decision resulted in all the 
engineers being awarded. 

Mr. İskender’s conversation is so 
engrossing that you could listen to 
him for hours on end. After retiring, 
he was approached to enter politics 
and was offered positions as an advi-
ser for other companies. 

But he was content where he was, 
reading and watching the sky. 

The last thing he said to me was: “Our 
flagship carrier, Turkish Airlines, is the 
symbol of our country.” He then bid 
me farewell with the lines of Mehmet 
Akif Ersoy: 

“An unattended country’s demise is 
justified, take care of your country, 
and it will never go under.”
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Evliya Çelebi’nin kaleminden 
Hezârfen Ahmed Çelebi
Hezârfen Ahmed Çelebi, 
as narrated by Evliya Çelebi

Lügatlerde terbiyeli, saygılı, ilim irfan 
sahibi ve efendi gibi anlamlara gelen “çe-
lebi” kelimesi Osmanlı topraklarında ilim 
irfan sahiplerinin sıkça kullandığı bir ön ad 
olarak görülmektedir. Bu meşhur çelebi-
lerden biri de Evliya Çelebi’dir. 17. yüzyıl-
da yaşamış çok ünlü bir Osmanlı gezgini 
olan Evliya Çelebi, 10 ciltten oluşan ünlü 
Seyahatnâme’sinde gezip gördüğü yer-
leri yalın ve akıcı bir üslupla kaleme almış-
tır. Zaman zaman fantastik anlatımlarla 
okuyucuda büyük ilgi uyandıran bu eser, 
Türk kültür tarihi açısından oldukça zen-
gin bir kaynaktır.

Evliya Çelebi’nin, Seyahatnâme’sinin 
Topkapı Sarayı Bağdat 304 yazmasının I. 
cildinde Hezârfen Ahmed Çelebi başlı-
ğıyla kayda aldığı yazı, ilginç olduğu ka-
dar, Türk havacılık tarihi açısından da çok 
önemli bir bilgiyi içinde barındırmaktadır. 
Evliya Çelebi, “Bu âdemle ilgili olarak,” 
şeklinde başladığı yazısında bizlere şun-
ları nakletmektedir: 

“Hezârfen Ahmed Çelebi Okmeydanı’nda 
kartal kanatlarıyla birkaç kere havada kal-
ma tâlimleri yaptı. Okmeydanı’na gelen 
Ahmed Çelebi’yi seyretmek üzere Sultan 
Murâd Hân da Sarayburnu’ndaki Sinan 
Paşa Köşkü’nde yerini almıştı. Daha sonra 
Galata Kulesi’nin en yüksek noktasına çıktı 
ve kendini boşluğa bırakıverdi. Halk deh-
şet içinde manzarayı seyrediyordu. Kanat-
larını açarak kuşlar gibi yavaş yavaş hareket 
ettiren Hezârfen Ahmed Çelebi, Boğaz’ı 
süzülerek geçti ve Üsküdar’da Doğancılar 
Meydanı’na indi. Bu başarısından dolayı 
Dördüncü Murâd Hân kendisine bir kese 

altın ihsân etmişti. 
Dördüncü Murâd 
Hân sonradan, ‘Bu 
âdem pek korkula-
cak bir âdemdir, her 
ne murâd ederse 
elinden gelir, böyle 
kimselerin bekâsı 
caiz değildir.’ diye-
rek onu Cezayir’e 
sürgün etmiştir.”

Evliya Çelebi’nin, 
Hezârfen Ahmed 
Çelebi ile ilgili bizlere 
naklettiği bilgi sade-
ce bir paragraftan 
ibarettir. Bu bilgiye 
göre, Hezârfen Ah-
med Çelebi, Galata 
Kulesi’ndeki uçma 
denemesinden önce 
defalarca Okmeyda-
nı’nında deneme-
lerde bulunmuştur. 
Dönemin padişahı 
bu uçma denemesi-
ne bizzat şahit olmuş 
ve Hezârfen Ahmed 
Çelebi’yi bu cesaret 
ve zekâsından dolayı 
mükâfatlandırmıştır. 
Bu olay, dönemi için-
de değerlendirildiğinde sıradan bir hadi-
se değildir. Çünkü o dönemde insanların 
gökyüzü ile münasebetleri sadece inançla-
rı ekseninde olmuştur.

Hezârfen Çelebi’deki merak duygusu-

Dictionaries define the word “çelebi” 
as a synonym for polite, respectful, 
knowledgeable, and well-mannered. 
It was a title that was often given to 
scholars during the Ottoman Empi-
re. One of those famous çelebis was 

Evliya Çelebi, a famous 17th century 
Ottoman traveler whose famous ten-
volume book, “Seyahatnâme”, reco-
unts a clear yet vivid narrative of his 
travels. Sprinkled with the occasional 
fantastic element that entices the re-

Yrd. Doç. Dr. Zülfikâr Bayraktar

Hezârfen Çelebi’deki merak duygusunun kaynağını ne oluşturdu bilmiyoruz ama gerçek olan bir şey vardır ki, o da Çelebi’nin 
kimsenin düşünmeye bile cesaret edemeyeceği bir eylemi gerçekleştirmiş olmasıdır.

We do not know what initially piqued Hezârfen Çelebi’s interest in flying, but in the end Çelebi realized something that no one 
before him had had the courage to even think about.
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nun kaynağını ne oluşturdu bilmiyoruz 
ama gerçek olan bir şey vardır ki, o da 
Çelebi’nin kimsenin düşünmeye bile ce-
saret edemeyeceği bir eylemi gerçekleş-
tirmiş olmasıdır.

Hezârfen Ahmed Çelebi, ilk uçma de-
nemelerinde X. yüzyıl Müslüman Türk 
âlimlerinden olan İsmail Cevherî’den il-
ham almıştır. Asıl adı İsmail bin Hammad 
el Cevherî olan bilim adamı, ilk uçuş dene-
mesini yapmak için kendi imal ettiği tahta 
kanatları iki koluna bağlayıp Nişabur’da 
bir caminin damına çıkmıştır. Uçma haya-
liyle kendini boşluğa bırakan Cevheri bir 
müddet havada süzülmüş ve arkasından 
yere çakılarak hayatını kaybetmiştir.

Hezârfen Ahmed Çelebi’nin uçan bir 
araç yapma noktasında ilham aldığı kişiler-
den biri de Leonardo Da Vinci’dir. Leonar-
do süzülüş prensipleri ve süzülerek uçma 
düşüncesi üzerinde çalışmalar yapmış-
tır. Leonardo Da Vinci’nin bu düşüncesi 
Hezârfen Ahmed Çelebi’yi uçan hayvan-
lar üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. 
Hezârfen Ahmed Çelebi, uzunca bir süre 
kuşların kanat çırpışlarını, havada süzülüş-

lerini ve havada dengelerini nasıl sağladık-
larını gözlemlemiştir. Zaten talimlerinde 
ve Galata Kulesi’nden kendini boşluğa 
bıraktığında kullandığı kanatların kartal 
kanatlarına benzemesi, bizde, Hezârfen 
Ahmed Çelebi’nin kuşlardan etkilendiği 
yönünde bir düşünce oluşturmaktadır.  

Evliya Çelebi, Hezârfen Ahmed 
Çelebi’nin Cezayir’e sürülerek orada ve-
fat ettiğini söylemektedir. Mezarının ne-
rede olduğu tam bilinmemekle beraber, 
bu uçma denemesinden sonra özellikle 
fen alanındaki geniş bilgi ve tecrübesin-
den dolayı Farsça “Hezârfen” yani “bin 
fenli” lakabını alan Ahmed Çelebi, Türk ve 
dünya havacılığında bir çığır açmıştır.

Kaynakça:
Barthold, Wilhelm, “Çelebi” maddesi, İs-

lam Ansiklopedisi, c.3, 2.bs., Millî Eğitim 
Basımevi, s. 369a-370b, İstanbul, 1977.
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Kredi Yayınları, s. 359b, İstanbul, 2006.

ader, the book is an incredibly rich so-
urce of Turkish cultural history.

The first volume (Topkapı Pa-
lace, Baghdad 304) of Çelebi’s 
“Seyahatnâme” piece entitled “Hezar-
fen Ahmed Çelebi” not only provides 
an interesting look into the period but 
contains also a crucial piece of infor-
mation about Turkish aviation history. 
Evliya Çelebi’s piece begins “About this 
man,” before going on: 

“Hezârfen Ahmed Çelebi donned his 
eagle wings and began his first at-
tempts at flying at Okmeydanı. Alre-
ady, Sultan Murad Khan (Murad IV) had 
taken his place at the Sinan Pasha man-
sion at Sarayburnu to watch Çelebi. Çe-
lebi then climbed to the very top of the 
Galata Tower and jumped as onlookers 
watched in horror. At that moment, 
Hezârfen Ahmed Çelebi opened and 
gently beat his wings just like a bird. 
He floated over the Bosporus Strait 
before landing at Doğancılar Square in 
Üsküdar. Murat IV awarded him with a 
pouch of gold. The Sultan then exiled 
him to Algeria, however, saying that, 
“A man like this is one to be feared. He 
is capable of accomplishing anything 
he desires. To keep a man like him aro-
und would be unacceptable.”

Evliya Çelebi’s narrative of Hezârfen 
Ahmed Çelebi consists only of this 
single excerpt. According to the text, 
Hezârfen Ahmed Çelebi had done co-
untless flying trials at Okmeydanı be-
fore. The Sultan witnessed this flight 
attempt first-hand and had awarded 
Hezârfen Ahmet Çelebi’s intelligence 
and courage. This flight was no or-
dinary feat for that era of history. At 
that time, man’s relationship with the 
sky was limited solely to religious no-
tions. 

We do not know what initially piqu-
ed Hezârfen Çelebi’s interest in flying, 
but in the end Çelebi realized somet-
hing that no one before him had had 

the courage to even think about.
Hezârfen Ahmed Çelebi’s flying at-

tempts were inspired by the 10th cen-
tury Muslim scholar, İsmail Cevherî. 
This scholar, whose full name was Is-
mail bin Hammad el Cevherî, attemp-
ted his first test flight in Nishapur by 
attaching wings to both of his arms 
and climbing to the roof of a mos-
que. Encouraged by his dream to fly, 
Cevheri jumped. He glided for a short 
time before crashing to his death. 

Another inspiration was Leonardo da 
Vinci. Da Vinci had researched gliding 
principles and how they applied to the 
theory of flight. Leonardo Da Vinci’s 
approach prompted Hezârfen Ahmed 
Çelebi to study flying animals. For 
a long time, he observed how birds 
flapped their wings, how they glided, 
and how they achieved a stable flight 
path. His use of wings, which resemb-
led those of an eagle, during his test 
flights and at Galata Tower implies that 
he was inspired by birds.  

Evliya Çelebi narrates that Hezârfen 
Ahmed Çelebi was exiled to Algiers, 
where he died. The location of his gra-
ve is not known, but his test flight as 
well as his vast scientific knowledge 
and experience earned him the Persi-
an moniker of “Hezârfen”, which me-
ans “master of a thousand sciences”. 
Hezârfen Ahmed Çelebi ushered in a 
new era in the history of Turkish and 
global aviation.
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Yazmanın orijinal hali / The original script

“Hezârfen Ahmed Çelebi, ibtidâ Okmeydânı minberi üzre yıldız rûzgârı 
şiddetinde kartal kanatlarıyla sekiz tokuz kere eflâkde pervâz ederek 
ta’lîm edüp ba’dehu Sultan Murâd Hân, Sarâyburnu’nda Sinânpaşa köş-
künden temâşâ ederken Galata kullesinin tâ zirve-i a’lâsından Ahmed Çe-
lebi lodos rüzgârıyla uçup Üsküdar’da Doğancılar meydânına düşdüğü 
müsbettir. Ba’dehu Murâd Hân bir kîse altun ihsân edüp anda Hezârfen 
Ahmed Çelebi’yi Cezâyir’e nefy-i ebed edüp anda merhum oldu. Ahmed 
Çelebi hakkında Murâd Hân, bu âdemden pek havf edecektir kim her ne 
murâd edinse elinden gelir, deyü nefy etdi.”
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Teknik eğitimlerde katılımcı 
merkezli öğrenme modeli
Participation-based learning 
method in technical trainings

Katılımcı merkezli öğrenme modelinde 
(facilitation) eğitimci (facilitator), konuyu 
öğreten değil, öğrenmeyi destekleyen 
kişidir. Bu modeli benimseyen eğitim-
ciler; katılımcının konuyu önce bilişsel 
olarak öğrenmesini, ardından bu öğren-
diklerini somut olarak uygulamasını ve 
uyguladığı bilgiyi tecrübe hâline getirip 
yeniden uygulayabileceğini anlamasını 
sağlayan yöntemler kullanır. 

Bilgi ancak uygulama ile kalıcı hâle gelir. 
İnsanlar bilgileri unutur, fakat bilgilerini 
kullanarak tecrübe ettiklerini unutmaz-
lar. Bu nedenle uygulanmayan bilgi kalıcı 
hâle gelemez. Pek çok araştırma, dene-
yimlenerek öğrenilen bilgilerin kalıcı öğ-
renmeye dönüştüğünü gösteriyor. 

Bu eğitim modelinde eğitici, katılımcı-
lardan oluşturduğu grubu yardımlaşma-
ları ve verimli bir şekilde çalışmaları için 
yönlendiren kişidir. Katılımcının daha ak-
tif olduğu bu süreçte hedeflenen, farklı 
bilgi birikimi ve iş tecrübesine sahip olan 
kişilerin belirli bir farkındalık düzeyine 
ulaşması ve yapılan grup çalışmasının ne-
ticesinde elde edilen güven ile, iş moti-
vasyonunun yükseltilmesi ve meslek ya-
şamında meydana gelebilecek hataların 
en aza indirgenmesidir. 

Eğitim sırasında oluşturulan öğrenme 
laboratuvarı sayesinde katılımcıların hem 
konu hakkında teorik bilgiler edinmesi 
hem de bu bilgileri güvenli bir ortamda 
deneyimleyerek öğrenmesi sağlanır. Kla-
sik eğitim modelinde anlatma ve göster-
me düzeyinde kalan eğitim, bu model ile 
anlama ve uygulama düzeyine çekilir. 

Eğiticiye göre daha aktif olan katılımcı-
nın yeterliliğinin ölçülmesi için bir sınav 
veya test yerine gözlem ile değerlendir-
me yapılır. Bu modelde eğitimin odağın-
da eğitimci ve onun eğitim için kullandığı 

sunumlar yer almaz. Bunun yerine eğiti-
min ana öğesi olan katılımcı ve katılım-
cının faaliyetleri odaktadır. Bu sayede 
eğitime olan ilgide azalma veya dikkat 
dağınıklığı sorunları aşılmış olur. Eğitimin 
sonuna kadar dinç katılımcılar elde edilir.

Bu öğrenim metodu, Türk Hava Yol-
ları Havacılık Akademisi Teknik Eğitim 
Müdürlüğü’nde verilen tip eğitimlerin-
de uygulanmaktadır. Yapılan anlatımlara 
daha önce sadece projektör ile görsellik 
katılırken, şu an aktif olarak kullanılan 
simülatör sınıfları ile sadece öğrencinin 
derse olan ilgisi artmamış, bunun yanı 
sıra bilgisayar ortamında oluşturulan arı-
zaların bireysel olarak giderilme çalışması 
ile katılımcıların derste aktif rol oynaması 
sağlanmıştır. Bu deneyimleri eğitim es-
nasında yaşayan katılımcı, eğitim sonun-
da daha bir özgüvenle işinin başına döne-
rek, benzer arızalarla karşılaştığında daha 
tecrübeli bir yaklaşım sergilemektedir.

In participation-based learning method 
-facilitation- the teacher acts not as an 
instructor but rather as a facilitator. In-
structors who adopt this method give 
students the chance to learn topics cog-
nitively before letting them apply their 
knowledge with hands-on activities. This 
transforms information into a participa-
tory experience that will be easier to re-
member in future. 

Knowledge can only be made perma-
nent through practical use. People tend 
to forget information, but they will not 
soon forget activities that are based on 
that information. Information that is not 
applied will soon be forgotten. Many 
studies have shown that information 
based on experience leads to long-term 
memory retention.  

Instructors who use this method en-
courage their students to work together 
efficiently and to help each other. This 

active process aims to bring individuals 
with different professional backgrounds 
and experiences to a specific level of 
knowledge, to increase their motivation, 
and to minimize occupational errors. 
This is accomplished by increasing their 
confidence through group exercises.  

The teaching laboratory created for 
this type of training allows participants 
to acquire theoretical information and 
then to immediately implement and 
reinforce it in a safe environment. The 
classical method limits training to narra-
tion and showcasing. This method ele-
vates training to include comprehension 
and implementation.  

Students, whose roles are more active 
than that of their instructors, are evalu-
ated through observation rather than 
tests or exams. This teaching method is 
not centered around the instructor and 
his teaching presentations. Instead, it is 
the student and his or her activities that 
are the centerpiece of the training. This 
prevents students from feeling a lack of 
motivation or attention during the train-
ing, staying active throughout.  

This is the teaching method used at 
Turkish Aviation Academy’s Technical 
Training Directorate. In the past, les-
sons mainly involved projected visuals. 
Now, active simulation classes not only 
increase student attention in classes but 
also allow active participation through 
PC-simulated malfunctions that indi-
viduals must use their knowledge to 
“repair”. The knowledge acquired from 
these lessons will allow participants to 
return to work with greater confidence 
that will let them tackle real-life mal-
functions using an educated and expe-
rienced approach.

Yaşar Altuntaş
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Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda bir yıl havacılık İngilizcesi yoğunluklu hazırlık eğitiminin ardından dört yıllık 
lisans eğitimi verilmektedir.

The School of Civil Aviation at Erzincan University offers students a one-year aviation English preparatory program followed by 
a four-year undergraduate study.

Anadolu’da bir dünya okulu: 

Erzincan Üniversitesi 
Sivil Havacılık Yüksekokulu
A school of global standards in Anatolia:

Erzincan University’s 
School of Civil Aviation

Muzaffer Özçelik

Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu / Erzincan University’s School of Civil Aviation
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Dergimizde ülkemizdeki sivil havacılık 
okullarını tanıtmaya devam ediyoruz. 
Bu sayımızda, genç ama bir o kadar da 
yenilikçi uygulamalara sahip Erzincan 
Üniversitesi’nin “Anadolu’da bir dün-
ya üniversitesi” vizyonundan hareketle, 
Anadolu’da sivil havacılığın gelişiminde 
büyük rol oynamayı kendisine hedef 
edinmiş olan yüksekokulunu tanıtıyoruz.

Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yük-
sekokulu, sektörde ihtiyaç duyulan bilgi 
ve beceriye sahip, uluslararası standartla-
ra uygun nitelikli elemanları havacılık sek-
törüne kazandırmak amacıyla Ulaştırma 
Bakanlığı himayesinde, Erzincan Üniversi-
tesi ve Çelebi Holding arasında imzalanan 
işbirliği protokolü çerçevesinde 28 Nisan 
2009 tarihinde kurulmuştur. 

Bünyesinde, Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından açılmaları onaylanan Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Elektrik 
ve Elektroniği, Hava Trafik Kontrol, Pilo-
taj ve Uçak Gövde-Motor olmak üzere 
beş bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm-
lerden Sivil Hava Ulaştırma İşletmeci-
liği Bölümü’ne ilk öğrenci alımı 2010-
2011 eğitim-öğretim yılında yapılmıştır. 

Yüksekokul’da, bir yıl havacılık İngilizcesi 
yoğunluklu hazırlık eğitiminin ardından 
dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. 

Sektörün ihtiyacına yönelik bir  
öğretim programı 

Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayte-
kin Sanalan ve ekibi, Erzincan Üniversitesi 
Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde 
bulunan bölümlerin öğretim programını 
hazırlarken öncelikle Türkiye’de mevcut 
sivil havacılık yüksekokullarının öğretim 
programlarını inceleyerek işe başlamışlar. 
Bu şablonu, Avrupa’da yükseköğretim 
kurumları arasında etkin işbirliğinin sağ-
lanabilmesi amacıyla başlatılan Bologna 
sürecinin temel faaliyet alanlarını dikkate 
alarak revize etmişler. Daha sonra, verilen 
eğitimin sektörde ihtiyaç duyulan bilgi ve 
becerileri maksimum derecede karşılaya-
bilmesi amacıyla iç ve dış paydaşlarla bir 
araya gelerek hazırlanan öğretim prog-
ramını ICAO standartlarına uygun olacak 
şekilde en ince ayrıntısına kadar gözden 
geçirip programa son hâlini vermişler. 
Bu süreçte sektörün önemli temsilcile-
rinden biri olan -aynı zamanda okulun da 
ana sponsoru olan Çelebi Holding bünye-
sindeki- Çelebi Hava Servisi A.Ş., öğretim 
programının şekillenmesinde oldukça 
önemli katkılarda bulunmuş.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bö-
lümü

Üniversiteye giriş sınavında eşit ağırlık 
puanı ile öğrenci alınan Sivil Hava Ulaş-
tırma İşletmeciliği Bölümü’nde havacılık, 
işletme, hukuk, iktisat ve havacılık uygu-
lamaları ile ilgili dersler bulunmaktadır. 
Bölümün mezunları Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi’nde, hava yolu şirketlerinde 
ya da özel havacılık yer hizmetleri şirket-

We continue to spotlight Turkish ci-
vil aviation schools. This issue features 
the School of Civil Aviation at Erzincan 
University, a relatively young instituti-
on that makes up for its lack of expe-
rience with innovative practices. The 
school was established as part of the 
university’s vision for “A University of 
Global Standards in Anatolia” and aims 
to play an important role in the deve-
lopment of Anatolia’s civil aviation in-
dustry.

The School of Civil Aviation at Erzin-
can University was established on April 
28, 2009 as part of a protocol signed 
between Çelebi Holding and the Uni-
versity under auspices of the Ministry 
of Transportation. The goal of the 
school is to provide the industry with 
qualified workforce that is equipped 
with all the necessary knowledge and 
skills at par with international stan-
dards. 

The Council of Higher Education 
approved the establishment of five 
departments at the school: Civil Avi-
ation Management, Aircraft Avionics, 
Air Traffic Control, Flight Training, and 
Aircraft Airframe and Powerplant. En-
rollment at the Civil Aviation Manage-
ment Department began during the 
2010-2011 academic year. The school 
offers students a one-year English 
preparatory program followed by a 
four-year undergraduate study. 

A curriculum tailored to the needs 
of the industry 

The Director of the Aviation School, 
Assistant Professor Aytekin Sanalan, 
and his team first began by examining 
the curricula taught at other Turkish 

civil aviation schools before ventu-
ring to draft their own. They then 
ensured that their blueprint was in 
accordance with the guidelines set 
in the Bologna process in order to 
enable efficient partnership oppor-
tunities with European universities 
in the future. They again meticulo-
usly revised and finalized the curri-
culum according to ICAO standards 
by collaborating with internal and 
external stakeholders in order to 
deliver highest level of knowledge 
and skills needed in the industry. 
Çelebi Holding, the main sponsor 
of the school and an important in-
dustry player, provided important 
contributions to the shaping of 
the school’s curriculum through its 
company Çelebi Hava Servisi A.Ş.

Civil Aviation Management De-
partment

The Civil Aviation Management 
Department accepts students ba-
sed on their equal weight score on 
the university admission exam. The 
department’s curriculum includes avi-
ation, management, law, economics, 
and aviation-related application clas-
ses. School graduates can find emp-
loyment at the General Directorate of 
State Airports Authority, airline com-
panies, or at airport ground services 
companies. The department aims to 
provide students with airport opera-
ting skills and general aviation mana-
gement skills so that they easily find a 
job at airline carriers and aviation com-
panies. Thirty students attended the 
school during the 2010-2011 academic 
year. That increased to 44 students by 
the 2011-2012 academic year. Now, 57 
students are set to enroll in the school 
for the 2012-2013 academic year, two 
of whom are ranked at the top of their 
high schools and 10 of whom are fore-
ign students. 

No employment worries for the 
graduates 

Graduates of the school will have no 
trouble finding jobs due to the ever-
increasing importance of the civil avia-
tion industry and its demand for quali-
fied personnel, because there are only 
a limited number of schools that cater 
to the sector. Graduates of the Civil 
Aviation Management Department will 
be able to find employment at pub-
lic and private aviation sector opera-
ting at domestic or international level. 
Some of these work places can be lis-
ted as: Çelebi Hava Servisi A.Ş. and ot-
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lerinde istihdam edilmektedir. Bölümün 
amacı; öğrencilere havaalanı işletmesi ve 
genel havacılık faaliyetleri yönetimi gibi 
becerileri kazandırmak, böylece öğrenci-
lerin hava yolu taşımacılığı yapan şirketler 
ve havacılık ile ilgili faaliyetleri olan diğer 
şirketler bünyesinde istihdamını sağla-
maktır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 
30, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ise 
44 öğrencinin alındığı Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği Bölümü’ne 2012-2013 eği-
tim-öğretim yılında ise 2’si okul birincisi, 
10’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 
57 öğrencinin alınması planlanmaktadır. 

Mezunlarının işsizlik kaygısı yok 
Günümüzdeki önemi giderek artan si-

vil havacılık sektörüne eleman yetiştiren 
okulların sayısının ihtiyacı karşılayacak 
düzeyde olmadığı göz önünde bulun-
durulduğunda, bu bölüm mezunlarının 
istihdamlarında pek bir sorun yaşanma-
yacağı rahatlıkla söylenilebilir. Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü’nden me-
zun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası 
düzeyde havacılık sektörü ile ilgili hizmet 
veren tüm kamu kuruluşlarında ve özel 
kuruluşlarda kolaylıkla iş bulabilmekte-
dir. Bu kurum ve firmalara örnek olarak; 
Çelebi Hava Servisi A.Ş. ve havaalanı yer 
hizmeti veren diğer kurumlar, Türk Hava 
Yolları A.O. ve diğer hava yolu şirketleri, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürlüğü ve seyahat ve tur 
acenteleri gösterilebilir. 

Uygulama ağırlıklı bir eğitim
Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yük-

sekokulu, öğrencilerine staj imkânı sağ-
lamak için başta Türk Hava Yolları, Çele-
bi Hava Servisi A.Ş. ve MNG olmak üzere 
ülkemizin önde gelen sektör kuruluşları 
ile işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, Ulaştırma 
Bakanlığı ve DHMİ himayesinde Erzincan 
Uluslararası Havalimanı gibi tam teşekkül-
lü bir uygulama alanının okulun her daim 
hizmetine sunulması bulunmaz bir fırsat 
olarak görülmektedir.

Yüksekokul öğrencileri, Çelebi Hava 
Servisi A.Ş.’nin desteğiyle havacılıkla il-
gili sertifika eğitimlerini alabilmekte, yaz 
dönemlerinde de Çelebi Hava Servisi A.Ş. 
bünyesinde ücretli olarak çalışabilmekte-
dirler. Yine okulun öğretim programında 
yer alan uygulamalı dersler, bahar döne-
minde Çelebi Hava Servisi A.Ş.’nin hizmet 
verdiği istasyonlarda şirket çalışanlarınca 
verilmektedir. Bu da elbette ki öğrenci-
lere sektörü yakından tanıma ve teori-
de öğrendiklerini pratiğe dökme imkânı 
sunmaktadır.  

Okulun ana sponsoru Çelebi Hava Ser-
visi A.Ş., başarılı öğrencilere burs verme-
nin yanında okuldan mezun olan başarılı 

öğrencileri bünyesinde istihdam etmeyi 
planlamaktadır.    

Sektör-Akademi işbirliğinin güzel 
bir örneği

Ulaştırma Bakanlığı himayesinde, Erzin-
can Üniversitesi ile Çelebi Holding A.Ş. ara-
sında imzalanan protokol gereği, Çelebi 
Holding A.Ş., Sivil Havacılık Yüksekokulu öğ-
rencilerinin mesleklerinin gerektirdiği bilgi, 
beceri ve donanıma sahip olabilmeleri için 
gereken desteği vermektedir. Holding ay-
rıca Erzincan Üniversitesi’nin yeni yerleşke-
sinde, kurucusu Ali Cavit Çelebioğlu adını 
taşıyan görkemli bir Sivil Havacılık Yükse-
kokulu binası yaptırmış ve tam teşekküllü 
donanımını üstlenmiştir. Yeni yüksekokul 
binası dört katlı ve toplam 16.000 m2 olup, 
içerisinde 1921 kişi kapasiteli 24 adet ders-
lik, 98 kişi kapasiteli 2 adet bilgisayar labo-
ratuvarı, 40 kişi kapasiteli 2 adet dil labo-
ratuvarı ve 77 adet öğretim elemanı odası 
mevcuttur. Eğitim-öğretimin standartlara 
uygun bir şekilde yürütülmesi ve öğren-
cilere sosyal imkânlar sağlamak amacı ile 
yüksekokul binası, çağın gerektirdiği mo-
dern araç ve gereçlerle donatılmıştır. 

Çelebi Holding A.Ş. ayrıca, okul öğren-
cileri arasından her sene gerekli koşul-
ları sağlayan beş öğrenciye burs imkânı 
sağlamakta, yüksekokul hazırlık sınıfı öğ-
rencilerinin kitaplarını temin etmektedir. 
Ayrıca, öğrencilerin İngilizce eğitimlerinin 
kalitesini yükseltmek amacıyla okul bün-

her ground service providers, Turkish 
Airlines and other carriers, the General 
Directorate of State Airports Autho-
rity, the General Directorate of Civil 
Aviation, and tour or travel agencies.

An emphasis on hands-on training
Erzincan University’s School of Ci-

vil Aviation cooperates with leading 
industry players such as Turkish Airli-
nes, Çelebi Hava Servisi A.Ş., and MNG 
in order to provide its students with 
productive internship opportunities. 
At the same time, the school’s liberal 
access to the fully-equipped Erzincan 
International Airport (under the auspi-
ces of the Ministry of Transportation 
and the General Directorate of State 
Airports Authority) provides the stu-
dents a unique opportunity for prac-
tical trainings. 

Students, through the support of Çe-
lebi Hava Servisi A.Ş., can attend certi-
ficate programs on aviation and get a 
paid summer jobs at Çelebi Hava Servisi 
A.Ş. Also, some of the applied courses 
in the curriculum are taught by Çelebi 
Hava Servisi A.Ş. employees at the sta-
tions serviced by the company. This 
allows students to get to know the in-
dustry better and to put their newly-
acquired knowledge into practice.  

The school’s main sponsor, Çelebi 
Hava Servisi A.Ş., not only provides 

scholarships to successful students 
but also offers job opportunities to 
high honor graduates. 

An exceptional example of coope-
ration between industry and aca-
demy

According to a protocol signed bet-
ween Çelebi Holding and Erzincan 
University -under the auspices of the 
Ministry of Transportation-, Çelebi 
Holding provides the School of Civil 
Aviation with all the necessary support 
for teaching its students the essenti-
al knowledge, skills, and capabilities 
needed in the line of work. The com-
pany also constructed an impressive 
and fully equipped Civil Aviation Scho-
ol building, which is named after its 
holding founder, Ali Cavit Çelebioğlu, 
at the new campus site of Erzincan 
University. The new building has four 
stories and covers an area of 16,000 
sq. meters. It has 24 classrooms with 
a total capacity of 1,921 persons. In 
addition, there are two PC laboratori-
es with 98-student capacity, two lan-
guage laboratories with a 40-student 
capacity, and 77 faculty offices.  The 
building has been outfitted with state-
of-the-art equipment to provide stu-
dents with high standard trainings and 
opportunities for social interaction.  

Çelebi Holding A.Ş. also annually 
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yesinde üç tane yabancı uyruklu öğretim 
elemanı istihdamına ve okulun inisiyati-
finde çevre illerdeki üniversiteleri de kap-
sayan Doğu Anadolu İngilizce Öğretimi 
Konferansı’nın düzenlenmesine önayak 
olmuştur. Holding tüm bu gayretleriyle 
hem sektörün bölgede gelişimine büyük 
katkı sağlamakta hem de nitelikli insan 
kaynağına erişimini kolaylaştırmaktadır. 
Bu da, sektör-akademi işbirliğindeki ‘’ka-
zan-kazan’’ potansiyelinin en güzel ör-
neklerinden biri olsa gerektir.

Yüzü dünyaya dönük
Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yük-

sekokulu, sivil havacılık alanında eğitim 
veren yurt dışındaki üniversiteleri yakın-
dan takip etmekte ve bu üniversitelerle 
öğrenci ve öğretim elemanı değişimine 
yönelik anlaşmalar yapmaktadır. Eras-
mus programı kapsamında Almanya’da 
2 (Fachhochschule Frankfurt Am Main / 
University of Applied Sciences ve Fach-
hochschule Worms), Polonya’da 1 (Uni-
versity of Information Technology and 
Management in Rzeszow), Slovakya’da 2 
(University of Zilina ve Technical Univer-
sity in Kosice) ve Portekiz’de 1 (ISEC-Ins-
tituto Superior de Educaçao e Ciencias) 
olmak üzere 6 üniversite ile anlaşma yap-
mıştır. Bu anlaşmalarla birlikte Yükseko-
kul, ilk iki Erasmus öğrencisini 2011-2012 
eğitim-öğretim yılı güz döneminde al-
mıştır. Yine Erasmus programı çerçeve-
sinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 
11 öğrenci yurt dışındaki üniversitelere 
gitmeye hak kazanmış olup yurt dışından 
da 3 öğrenci bu çerçevede Yüksekokul’a 
eğitim almaya geleceklerdir. 2012-2013 
eğitim-öğretim yılında bir öğrenci de Fa-
rabi Programı çerçevesinde Anadolu Üni-
versitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda 
eğitim almaya hak kazanmıştır.

Sektörün içinden bir kadro 
Yüksekokul bünyesinde hâlen 7’si öğre-

tim görevlisi, 3’ü öğretim üyesi, 1’i araş-
tırma görevlisi, 3’ü de yabancı uyruklu 

İngilizce eğitmeni olmak 
üzere toplam 14 öğretim 
elemanı bulunmaktadır. 

Okul Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Aytekin Sanalan, eğitim 
teknolojileri alanındaki ge-
niş yurt içi ve yurt dışı tec-
rübesiyle, eğitim-öğretim 
programlarının planlanıp 
yürütülmesinden sınıf ve 
laboratuvarların etkin bir 
şekilde dizayn ve donatı-
mına kadar tüm süreçleri 
birinci elden yönetmek-
tedir. Ayrıca, zamanının 
büyük bir kısmını yurt içi 
ve yurt dışı platformlarda 

okulun tanıtımı ve gelişimi için işbirliği 
projelerine harcamaktadır.

Yıllarca Türk Hava Yolları’na teknisyen ve 
mühendis olarak emek vermiş ve şu anda 
okulun müdür yardımcılığını yürüten 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya ise yöneticilik 
görevlerinden artakalan zamanda ileride 
verilecek olan teknik eğitimlerin içeriği ve 
gerekli atölyelerin kurulması konusunda 
Türk Hava Yolları, Teknik A.Ş. ve benzeri 
kurumlarla işbirliğini yürütmektedir. 

İstihdam edilen diğer öğretim eleman-
larının daha önce havacılık ve hizmet sek-
töründe çalışmış olmaları veya sektörü 
yakından tanımaları, öğrencilere teoriyle 
birlikte sektör tecrübelerini de aktarma-
ları açısından oldukça önemlidir. Çelebi 
Hava Servisi A.Ş. de derslerin yürütülmesi 
hususunda okula destek vermekte ve üst 
düzey pozisyonlarda çalışan yöneticileri 
de dâhil olmak üzere eğitimcilerini, alan 
derslerini vermek üzere Yüksekokul’da 
istihdam etmektedir.   

Mesleki gelişimi tamamlayan kişisel 
gelişim programı 

Vizyonunun bir gereği olarak, öğrenci-
lerin sosyal ve kültürel gelişimlerini mes-
leki başarılarının olmazsa olmaz bir par-
çası olarak gören Erzincan Üniversitesi 
Sivil Havacılık Yüksekokulu, müfredatında 
ikinci yabancı dil, güzel sanatlar, doğa 
sporları, dağcılık, kayak, tenis ve dans gibi 
seçmeli ders olanakları da barındırmakta-
dır. Başta okul yönetimi olmak üzere tüm 
akademik personel, müfredat içi veya dışı 
bu ders ve faaliyetlere öncülük etmekte, 
öğrencilere örnek olmaktadır. 

Tüm bunların yanında, öğrencilerin boş 
zamanlarını değerlendirmeleri ve sosyal 
yaşamda aktif rol alabilmeleri için Yükse-
kokul bünyesinde kurulan Genç Kanatlar 
Havacılık Kulübü ile çeşitli etkinlikler ger-
çekleştirilmekte; Çelebi Hava Servisi A.Ş., 
Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Yolları 
bu kulübün faaliyetlerini çok yönlü olarak 
desteklemektedir.

awards scholarships to five success-
ful students and buys the textbooks 
required for all preparatory year stu-
dents. To increase the quality of the 
school’s English language educati-
on, the company arranged for the 
employment of three foreign faculty 
members and has helped the school 
organize the “Eastern Anatolia Confe-
rence on EFL”, which was held at Er-
zincan University with participation of 
several universities from neighboring 
provinces. Through all these contribu-
tions, Çelebi Holding is not only hel-
ping the industry grow substantially 
in the region, but also gaining access 
to a qualified workforce. This is by far 
one of the best examples of a “win-
win” situation that has come about 
through an exemplary cooperation 
between industry and academy. 

Connected to the world
 The School of Civil Aviation at Er-

zincan University keeps close track 
of other universities with civil aviati-
on degree programs, making mutual 
exchange arrangements for students 
and faculty members. To date, the 
school has made six such exchange 
agreements with different universi-
ties abroad: Two in Germany as part 
of the Erasmus program (Frankfurt 
University of Applied Sciences, and 
Worms University of Applied Scien-
ces), one in Poland (University of 
Information Technology and Mana-
gement in Rzeszow), two in Slovakia 
(University of Zilina, and the Techni-
cal University in Kosice), and one in 
Portugal (the ISEC-Instituto Superi-
or de Educaçao e Ciencias). As part 
of these agreements, the first two 
Erasmus exchange students arrived 
at the school for the fall semester of 
the 2011-2012 academic year. Also as 
part of the Erasmus program, 11 stu-
dents from the School have qualifi-
ed to attend partner universities for 
the 2012-2013 academic year while 
three students from abroad will at-
tend Erzincan University’s Civil Avia-
tion School. In addition, one student 
has qualified to attend the Anadolu 
University’s Civil Aviation School for 
the 2012-2013 academic year as part 
of the Farabi Program.

Faculty with an industry backgro-
und

The School’s faculty consists of 14 
academic staff: Seven instructors, 
three faculty members, one research 
assistant, and three native-speaker 

English teachers.  
The Director of the Aviation School 

Assistant Professor Aytekin Sanalan’s 
extensive national and international 
experience in educational technologi-
es enabled him to carry out the whole 
educational and operational process 
from preparing and implementing an 
effective curriculum to designing and 
outfitting modern classrooms and la-
boratories. Professor Sanalan spends 
much of his time securing arrange-
ments for the development and pro-
motion of the school in Turkey as well 
as abroad. 

Assistant Professor Mehmet Kaya 
spent many years at Turkish Airlines as 
a technician and engineer before be-
coming the Assistant Director of the 
School. When he is not performing his 
administrative duties, Mr. Kaya spends 
his time nurturing relationships with 
Turkish Airlines, Teknik A.Ş., and other 
similar institutions in order to develop 
course content for future technical 
trainings and to build up the neces-
sary work-shops for these trainings.

It is also worth mentioning that 
other faculty members have either 
first-hand experience or intensive 
knowledge of the aviation and servi-
ce industry, enabling them to provide 
students with theoretical knowledge 
as well as practical perspectives. In as-
sisting the school, Çelebi Hava Servisi 
A.Ş. also sends its own in-house tra-
iners -including executive managers- 
to teach industry specific courses at 
the school. 

Personal development programs 
to complement development  

As part of its vision, the Civil Aviation 
School at Erzincan University believes 
in the tenet that students’ social and 
cultural development plays a criti-
cal role in their career development. 
Therefore, it enriches its curriculum 
with elective courses such as fine arts, 
outdoor sports, mountain climbing, 
skiing, tennis, dance, and a second fo-
reign language. The school administ-
ration and faculty members take lead 
and set examples in all curricular and 
extra-curricular classes and activities. 

In addition, the Young Wings Avia-
tion Club of the School holds various 
events that allow students to make 
the most of their free time while gi-
ving them a chance to play an active 
role in society. Çelebi Hava Servisi A.Ş., 
Turkish Airlines, and the Turkish Aero-
nautical Association strongly support 
this club in many aspects.
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Akademimiz, Alman Havacılık 
İhtisas Programı’nı inceledi
Our Academy visits the German 
Aviation Specialization Program

18-30 Haziran tarihleri arasında, 
Almanya’da bulunan Wildau Sanayi 
Üniversitesi’ne, bünyesindeki Havacılık 
Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı in-
celemek üzere bir çalışma ziyareti ger-
çekleştirildi. Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi’nde görev yapan eğitmen ve 
uzman personelin gerçekleştirdiği çalış-
ma ziyaretinin çıkış noktasını, 2009 yılında 
Avrupa Birliği Hibe Programlarından biri 
olan Leonardo da Vinci Hareketlilik (Mo-
bility) Programı kapsamında sunulmuş bir 
proje teklifi oluşturdu. 

Çalışma ziyareti kapsamında Wildau Sa-
nayi Üniversitesi Havacılık Yönetimi Yük-
sek Lisans Programı’ndaki havacılık yöne-
timi derslerine katılım gerçekleştirildi. Bu 
suretle, havacılık yönetimi başlıklı dersle-
rin sanayi-üniversite ortaklığı ile nasıl yü-
rütüldüğüne dair gözlemler yapıldı. 

Ayrıca, Alman sivil havacılık sektörünün 
öncü kuruluşlarının tepe yöneticilerinin 
yaptığı bilgilendirme konuşmalarına katı-
lım gerçekleşti. Özellikle Lufthansa Bom-
bardier Aviation Services (LBAS) Genel 
Müdürü Christoph Meyerrose’nin kendi 
faaliyet sahası olan Business Jetler gene-
linde yaptığı “Business Aviation” konulu 
konuşmasında, havacılık sektörünün bu-
günü ve geleceğine yönelik Alman vizyo-
nunun ipuçları edinilmiş oldu. Yine ziyaret 
programı kapsamında, Alman sivil hava-
cılık sektörünün diğer bir oyuncusu olan 
Stemme A.G. firmasının temsilcisi Prof. 
Dr. Andreas Timmermann’ın “Çin Sivil Ha-
vacılığı” konulu bilgilendirme konuşması 
gerçekleşti. Bu konuşma vesilesiyle Çin si-
vil havacılık pazarının büyüklüğü, gelecek 
planları ve bu pazara yönelik Alman yakla-
şımına dair kıymetli bilgiler edinildi.

Çalışma ziyareti esnasında, ciddi bir 

yeniden yapılanma içerisinde olan Ber-
lin’deki Schönefeld Havalimanı tesisleri ve 
kargo bölümüne de bir ziyaret geçekleşti-
rildi ve ilgililerden bilgi alındı. Daha sonra, 
Trainico isimli, havacılık sektörüne yönelik 
teknik eğitim hizmetleri veren firmaya bir 
ziyaret düzenlendi. Trainico firmasındaki 
ziyaret vesilesiyle, teknik ara eleman ye-
tiştirme işinin işletmelerle işbirliği içerisin-
de gerçekleştirilmesinin pratik faydaları 
yerinde gözlemlenmiş oldu. 

Çalışma ziyareti, Wildau Üniversitesi Ha-
vacılık Yönetimi Yüksek Lisans Programı 
Başkanı Prof. Thomas Biermann ile, ha-
vayolu yönetimi konulu bir ihtisas prog-
ramının tasarımında izlenecek yöntem 
ile geleceğe yönelik işbirliği imkânlarının 
konuşulduğu bir oturum ile tamamlandı.

Between June 18 and 30, we made a 
visit to Germany to study the Aviation 
Management Master’s Degree prog-
ram at the Wildau Technical University 
of Applied Sciences. The visit, made by 
instructors and specialists from Tur-
kish Aviation Academy, was part of a 
project proposal for the Leonardo da 
Vinci Mobility Program, an EU grant 
program from 2009.  

During the visit, Academy employe-
es audited aviation management clas-
ses at the Wildau Technical University 
of Applied Sciences. This allowed the 
team to observe how aviation mana-
gement classes are carried out in co-
operation between universities and 
industry players. 

The team also attended briefings gi-
ven by executive leaders of the Ger-
man civil aviation industry. Especially 
Lufthansa Bombardier Aviation Servi-
ces (LBAS) General Manager Christoph 
Meyerrose’s speech entitled “Business 
Aviation, in which he talked about his 
field and discussed business jets, gave 
important insight into the current 
and future German approach to the 
aviation industry. Professor Andreas 
Timmermann of Stemme A.G., anot-
her important player in the German 
civil aviation industry, gave an infor-
mative speech entitled “Civil Aviation 
in China”. The speech provided impor-
tant understanding about the size of 
China’s civil aviation industry, its fu-
ture plans, and the German industry’s 
approach to this market. 

Part of the visit included a trip to 
Berlin’s Schönefeld Airport and its car-
go facilities. Officials there talked abo-
ut the airport, which is currently un-
dergoing a massive overhaul. Later, a 
visit was made to Trainico, a company 
that provides technical training ser-
vices to the aviation industry. During 
the visit, the team learned about the 
practical advantages of training tech-
nical intermediate staff in cooperation 
with industry stakeholders.  

The study visit ended with a meeting 
hosted by Prof. Thomas Biermann, 
President of the Aviation Management 
Master’s Program at the Unversity of 
Wildau. At the meeting, methods for 
a more specialized aviation manage-
ment program and possible coopera-
tion opportunities on future projects 
were discussed.
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PORTRE / PORTRAIT

Yılmaz Candelen, 1934 Kırklareli doğumlu. Kara Kuvvetleri Birlikleri ve Havacılık Okulu’nda 20 yıl, sivil havacılık işletmelerinde ise 
38 yıl olmak üzere, yaklaşık 59 yılını havacılığa vermiş bir meslek âşığı. Mesleği, en kestirme ifadeyle uçak teknisyenliği. Peki, 78 
yaşındaki Yılmaz Amca’yı farklı kılan nedir? İşte bu sorunun cevabı biraz uzun…

Yılmaz Candelen was born in 1934 in Kırklareli. He is an aviation enthusiast who worked approximately 59 years in the aviation 
industry, of which 20 were spent at the Army Aviation School and 38 in the civil aviation industry. He is simply an aircraft techni-
cian. But what makes 78-year old Uncle Yılmaz so different? Now, that will take a little longer to explain...

Tayyareci Amca Yılmaz Candelen
Yılmaz Candelen,“The Airman Uncle”

Kimdir?
Kırklareli Sanat Enstitüsü’nden mezun 

olduktan sonra Kara Kuvvetleri Havacılık 
Okulu’nu üstün başarı belgesiyle tamam-
lar. 1952-1973 yılları arasında Ankara’da 
Kara Kuvvetleri Birlikleri ve Havacılık 
Okulu’nda uçak teknisyenliği, helikopter 
teknisyenliği ve simülatör öğretmenliği 
görevlerinde bulunur. Teknisyen olarak 
görev yaparken, bilgi ve tecrübesini ar-
tırmak için yurt dışına gitmek ister. Dil 
okulu mezunu olmadığı için bu isteği ilk 
önce kabul edilmez. Fakat hırslıdır Yılmaz 
Candelen. Kendi çabasıyla İngilizceyi öğ-
rendiğini söyleyerek ısrar eder. Komu-
tandan kabul alır. Ve mülakatı geçerek 
Almanya’ya gitmeyi başarır. 

Almanya’da aldığı eğitim, başarısını 
bir kez daha ispatlar niteliktedir. Eğiti-
min sonunda, simülatör öğretmeni ola-
rak “excellent” (mükemmel) derece ile 
mezun olur. Okulun tarihinde bir ilktir 
bu. Amerikalı komutan, “Bu gençle ne 
kadar iftihar etseniz azdır.” der Yılmaz 
Astsubay’ın komutanına. Orduya dön-
dükten sonra buradaki görevine simüla-
tör öğretmeni olarak devam eder. 

Ve emeklilik zamanı gelir. 3 Mart 1973 
tarihinde kendi isteğiyle emekli olduktan 
sonra bir sivil havacılık firmasında servis 
şefi olarak görev yapar ve 1974 yılında 
yine aynı görevle Adana’da, o zamanki 
adıyla TARKİM A.Ş.’de çalışmaya başlar. 
1980 yılında ise şirketi devralarak şimdi-

Who is he?
A Kırklareli Art Institute alumni, he gra-

duated with high honors from the Army 
Aviation School. He served as aircraft 
technician, helicopter technician, and si-
mulator instructor at the Army Aviation 
School in Ankara between 1952 and 1973. 
As a technician, he wanted to travel ab-
road to expand his knowledge and gain 
more experience. His request was initially 
denied as he was not a language school 
graduate. But Yılmaz Candelen was de-
termined. He persisted, explaining that 
he had learned English on his own. His 
superior officer finally relented. He pas-
sed the test and was sent to Germany. 

His training there was once again pro-
of of his drive to succeed. He graduated 
with an “excellent” grade as a simulator 
instructor. This was a first in the history 
of the school. The American commander 
told his Turkish counterpart, the com-
mander of the young Non-Commisioned 
Officer Yılmaz: “You should be proud of 
this young man.” Yılmaz then served as 
a simulator instructor after returning to 
the air force. 

Then came the time to retire. He reti-
red on his own accord on March 3, 1973, 
and started to work as maintenance chi-
ef at a civil aviation company. In 1974, he 
transferred with the same title to TAR-
KIM A.Ş. in Adana. In 1980, he acquired 
the company and designed and built 
the current building and hangar. For 14 
years, he acted as the owner and mana-
ger of the company while also serving as 
the most senior repair and maintenance 
technician for aircrafts. He simultaneo-
usly went into the crop dusting business 
with the seven airplanes he bought. 

Technician, pilot, manager
His vast knowledge exceeded that of 

the pilots, technicians, and other per-
sonnel he employed. He strove to impro-
ve himself so he could sustain a healthy 
dialogue with his team. He crowned his 
efforts by getting his private pilot license 
in 1980, at the age of 46. His passion for 
airplanes took on a new dimension with 
this feat, and a couple of years later he 
earned a commercial pilot license as well. 

After acquiring the company, he tur-
ned it into an authorized Piper servi-
ce center by attending the necessary 
training courses at the Piper plants in 
Germany. His company also became an 
official Lycoming engine service center 
for the whole of Europe. If the engine 
he had installed had a 10-year warranty 
and malfunctioned, he would never try 
to fix it. Instead, he would replace it with 
a new one. 

His thirst for acquiring new skills was 
never quenched. Starting at a young age, 
he strove to receive every kind of trai-
ning possible in his field. Not only did he 
get his piloting and aircraft maintenance 
licenses, but he also attended many co-
urses in Turkey and Europe. He attended 
various inspection, quality control, and 
other courses including English, helicop-
ters, Piper aircraft maintenance, Lyco-
ming engines, Cessna aircrafts, Cessna 
instructor, Lycoming aircraft engine 
revision, turbine engine maintenance, 
human factors in airplane maintenance, 
storage methods, technological advan-
cements, aircraft fuel tank safety, JAR 
66, EASA Part M, and EASA 145. Combi-
ning his skills and intelligence with the 
training he received, he uniquely blen-

F. Zehra Bayrak
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ki binasını ve hangarını dizayn edip inşa 
ettirir. 14 yıl boyunca da şirketin hem sa-
hibi hem yöneticisi hem de uçakların ta-
mir ve bakımında en yetkili kişisidir. Aynı 
zamanda, satın aldığı yedi tane uçağıyla 
zirai ilaçlama işini de yürütür. 

Hem teknisyen hem pilot hem de 
yönetici

Bünyesinde çalışan pilotlar, teknisyen-
ler ve diğer görevlilerin yaptıkları işi on-
lardan daha iyi bilecek kadar dillerinden 
anlar ve ekibiyle aynı dili konuşabilmek 
için kendisini sürekli geliştirmeye gayret 
eder. 1980 yılında, 46 yaşındayken husu-
si pilotluk lisansı alarak hem bu amacı-
nı gerçekleştiren hem de uçaklara olan 
tutkusuna yeni bir boyut kazandıran 
Yılmaz Bey, birkaç sene sonra ticari pilot 
lisansını da alır. 

Şirketin başına geçtikten sonra 
Almanya’da fabrikasında eğitim gördü-
ğü Piper uçaklarının onaylı servis merke-
zi olarak Piper adına tam yetkili bir şir-
ket hâline gelir. Ayrıca Lycoming motor 
servisi yetkisini alarak bütün Avrupa’daki 
Lycoming motorlarının revizyonlarında 
yetkili olur. Taktığı motora 10 yıl garanti 
verdiyse ve bu süre içerisinde motor arı-
za yaptıysa asla anahtar vurmaz motora. 
Yenisiyle değiştirir. 

Kendisine yeni nitelikler kazandırma 
hevesi hiçbir zaman sönmez. Alanıyla il-
gili olarak, genç yaşından başlayarak her 
türlü eğitimi almaya gayret eder. Pilot-
luk lisansları ile hava aracı bakım lisan-
sının yanı sıra yurt içinde ve Avrupa’da 
birçok kursa da katılır. İngilizce, heli-
kopter, Piper uçakları bakımı, Lycoming 
motorları, Cessna uçakları, Cessna öğ-
retmenliği, Lycoming uçak motorları 
revizyonu, türbinli motor bakımı, uçak 
bakımında insan faktörleri, depolama 
yöntemleri, teknolojik gelişmeler, uçak 
yakıt tankı emniyeti, JAR 66, EASA Part 
M ve EASA 145 gibi çok çeşitli kurslar ile 
çeşitli kalite ve denetim eğitimlerine ka-
tılır. Aldığı eğitimlere zekâsını ve kişisel 
yeteneklerini de katarak her birinde ayrı 
ayrı ihtisaslaştığı teknisyenlik, pilotluk ve 
yöneticiliği özgün bir şekilde harmanlar 
ve ortaya Canavar Yılmaz Candelen çıkar. 
Nasıl mı? 

Canavar Yılmaz Candelen
Türkiye’de bir ilke imza atan Yılmaz Bey, 

Piper uçaklarının gövde, iniş takımı, mo-
tor sehpası, ilaç deposu, benzin deposu 
ve kaportalarının kalıplarını yapar, heli-
kopterlerin bakımını yapar. O dönemin 
imkânlarına ve teknolojisine göre olduk-
ça önemli bir başka büyük başarısı ise, 
kazaya uğrayan uçakların kısa zamanda 
onarılarak çalışmasını sağlamaktır. Bir-

çok şeyin insan gücüyle yapıldığı, şimdiki 
gibi makinelerin olmadığı bir dönemde, 
o kadar kısa sürede, öyle arızaları tamir 
eder ki, Canavar lakabı tam ona göredir.  

Çalışmaz raporu verilen uçakları ça-
lıştıran, uçuşa elverişlilik onayları veren 
Yılmaz Bey’in tamir edemediği uçak ne-
redeyse yoktur. Nice teknisyenlerin haf-
talarca gideremediği arızaları o bazen 
yarım saatte giderir. 

İş yerinde disiplini öyle bir oturtur, iş-
leri öyle profesyonelce yürütür ki, Sivil 
Havacılık’tan gelenler denetleme bile 
yapmazlar, ona son derece güvenirler. 
“Sen buradaysan bizim denetlememize 
gerek yok. Sen zaten bizden fazla denet-
liyorsundur burayı.” derler. Kalite konu-
sunda bir hayli bilinçli ve donanımlı olan 
Yılmaz Bey, şirketinde sadece pilotlara 
değil, şoförü ve depocusu için bile tali-
mat yazar, görülecek bir yere yapıştırır.  

Fahri olarak kaza kırım raporları hazır-
lar ve raporları hemen onaylanır. Eks-
per olarak da yardımcı olur. Tamir ettiği 
uçaklar arasında Türkiye’de daha önce 
hiç bakımı yapılmamış olan uçaklar da 
vardır, deniz uçakları da.

Ayrıca Adana’da Havacılık Kulübü kurar 
ve başkanlığını yapar. Havacılık dersle-
ri de verdiği bu kulüpte, aldığı yetkiyle, 
pilotların standart kontrollerini yapar. 
Kulübe üye olan gençlerin yarışlara katıl-
ması için onları finanse eder, kendi uçak 
tutkusunu onlara da aşılamaya gayret 
eder. 

“Who is Who” isimli biyografik sözlü-
ğün 1985-86 Türkiye basımında biyogra-
fisi yer almış olan Yılmaz Bey’le seneler 
evvel Kokpit isimli televizyon programı 
da bir röportaj yapar.

ded his engineering, piloting, and mana-
gement skills to create his nickname of 
Yılmaz “Monster” Candelen. How? 

Yılmaz “Monster” Candelen
A first in Turkey, Yılmaz manufactured 

templates for fuselage, landing gear, en-
gine stands, herbicide tanks, gas tanks, 
and hood frames for Piper aircrafts. He 
also maintained helicopters. Another 
very important achievement in light of 
the scarce resources and technology 
available at the time was the speed 
with which he was able to repair dama-
ged airplanes. He earned his nickname, 
“Monster”, because he could rapidly fix 
major malfunctions at a time when many 
things were done by hand without the 

current use of machinery. 
Yılmaz fixed airplanes that had been 

written off, restoring their airworthiness. 
There was virtually no airplane he could 
not fix. He fixed malfunctions that other 
engineers would take weeks to repair in 
only half an hour. 

He conducted work ethic and business 
at his company in such a professional 
way that Civil Aviation authorities did not 
even bother to inspect him as their trust 
in him was so great. They said: “No need 
for inspections if you are here. You wo-
uld probably inspect it even better than 
we could.” A quality-oriented approach 
combined with the right knowledge, he 
wrote and attached at a visible spot the 
guidelines to be read not only by his pi-
lots but also by his driver and warehou-
seman. 

He wrote accident assessment reports 
that were instantly approved. He also 
acted as an expert witness. Some of 
the airplanes he had repaired had never 
been serviced in Turkey before, inclu-
ding seaplanes. 

He also founded and presided over an 
Aviation Club in Adana. He gave flying 
lessons in this club and, as an authorized 
instructor, supervised the standard pilot 
audits. He sponsored young club mem-
bers’ participation in races, striving to 
instill his passion for airplanes into them 
as well. 

Yılmaz had been featured in the 1985-
1986 Turkish edition of the “Who’s Who” 
and was interviewed on the TV program 
“Kokpit”. 

Mobile technician  
If one of the crop dusters malfunctio-

ned, or if an airplane could only be re-

Kendi imal ettiği uçaklardan birinin iskeleti üzerinde çalışırken
When working on the skeleton frame of one of the airplanes he built on his own
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Mobil teknisyen    
İlaçlama yapan uçaklarından biri arıza-

lanınca ya da başka teknisyenlerce tamir 
olunamayan veya uçağını tamir ettirmek 
için sadece ona güvenen kişiler kendisine 
ulaştıklarında hemen kalkıp motosikleti-
ne atlar ve arızalı uçağa anında müdahale 
eder. Daha sonra minibüsle yapar bu işi. 
Sonrasında ise şahsi uçağına atlayıp arka 
koltuğa takım çantasını attığı gibi hava-
lanır ve gidip arızalı uçağı onarıp döner 
bir çırpıda. Uçakları tamir ederken de 
kullanırken de iş yerini yönetirken de hep 
disiplinli, çevik ve profesyonelce hareket 
eder. Belki de, iş yerindeki ekibi tarafın-
dan hâlen şaşkınlıkla ve övgüyle bahse-
dilen bu özelliğidir onu diri tutan. “Ben 
tayyaremle yollara inerdim, kanalların 
kenarında tren rayları gibi kıvrılarak uçar-
dım. Görenler şaşırırdı.” diyor o günleri 
anlatırken.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerine, uçakların 
tamiri için davet edilir. Motosikletiyle, 
minibüsüyle ya da uçağıyla gidemiyorsa 
kendisine uçak bileti gönderilir ve yolcu 
uçağıyla gidip işini yapar. O bir taraftan 

benzin deposunu, iniş takımını, kalıp-
ları, ilaç depolarını yaparken bir yandan 
da dolaylı olarak, bu işler için harcanacak 
olan maliyetin artmasına ve yurt dışına 
çıkmasına engel olur.

“Uçak imalatçısı” 
Yılmaz Bey’in belki de en önemli özel-

liği, Türkiye’de hiç de alışılmış bir şey ol-
mayan; önüne getirilen boş bir iskeleti 
yeniden uçağa dönüştürmek… Parça-
ların birleştirilmesi, takılması, kaplanma-
sı ve test aşamalarıyla sıfırdan bir uçağı 
imal etmek… 

Kazaya uğramış olan, hatta yanmış ve 
yalnızca iskeleti kalmış olan uçakların is-
keletini kalıba koyup onarır ve âdeta sı-
fırdan imal eder. Bu şekilde neredeyse 
sıfırdan yaptığı beş uçağı olan Yılmaz 
Candelen, bunlardan üçünü satar, ikisini 
de kurucusu olduğu Havacılık Kulübü’ne 
verir. Ve yaptığı uçaklar hâlen faal du-
rumdadır.

Zamanla bu revizyon işini daha da ileri-
ye götüren Yılmaz Bey, kalıp da imal et-
meye başlar. İspanya’dan kalıp planı geti-

paired by him, or if people demanded 
that only he could service their airplanes, 
then he would get on his motorcycle 
and do what had to be done. Later, he 
would go by minivan, and even later, by 
his own personal airplane. He would toss 
his tool-box on the back seat, repair the 
airplane, and return in one fell swoop. 
His flying, his business conduct, and his 
repairs were always done in an efficient, 
disciplined, and professional manner. 
Perhaps it is this characteristic, which is 
still admiringly talked about by his team, 
is what is keeping him so young. He re-
minisces about those days: “I would land 
my airplane on the road, maneuvering 
parallel to the canals. Onlookers were 
amazed.” 

He was invited to various parts of Turkey 
to repair airplanes. He was sent an airp-
lane ticket if he could not make the trip 
with his motorcycle, minibus, or private 
airplane. He minimized domestic expen-
ditures and prevented capital outflow by 
locally manufacturing gas tanks, landing 
gear, frames, and pesticide tanks. 

“Airplane manufacturer” 
Probably one of Mr. Candelen’s most 

important attributes, something quite 
unusual in Turkey, is his ability to make a 
brand new airplane from a skeleton fra-
me by assembling and attaching parts, 
covering them, and conducting tests... 

He takes skeleton frames from dama-
ged or even completely burned airplanes 
and uses them to build new airplanes 
from scratch. Yılmaz Candelen has bu-
ilt five airplanes this way. He sold three 
and donated two to the Aviation Club he 
has founded. And these airplanes are still 
operational!

Taking this skill to a higher level, Can-
delen began manufacturing frames. He 
imported a frame blueprint from Spain 
and built it. He modified this Piper PA-25 
frame to manufacture PA-18 and PA-36 
airplanes. 

CYC airplane
One of the airplanes Candelen built 

from salvaged parts without adhering 
to the original design and by creating 

Yaptığı ilk uçağı CYC ile / With his first airplane he built: CYC
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rip yapar. Piper PA-25 için getirdiği kalıbı, 
PA-18 ve PA-36’yı da yapacak hâle getirir. 

CYC uçağı
Yılmaz Bey’in hurda hâlindeyken alıp da 

uçağa dönüştürdüğü, bunu yaparken de 
orijinalini korumayıp yepyeni bir model 
hâline getirdiği uçaklardan bir tanesi CYC 
uçağı. Yani “Canavar Yılmaz Candelen” 
uçağı. Yılmaz Bey, hurdaya çıkmış olan 
uçağı kalıba koydurduktan, uçağın eroz-
yona uğrayan parçalarını değiştirdikten, 
revizyon yaptıktan ve motorunu sıfırla-
dıktan sonra kendi adıyla tescil ettirir bu 
uçağı. Hatta sonraki uçağına kuyruk nu-
marası olarak CYA (Canavar Yılmaz Amca) 
ve A-B-C sıralamasına uysun diye üçün-
cüsüne de CYB ismini verir. 

CYC uçağını özene bezene yaptıktan 
sonra o zamanın parasıyla 68 bin liraya, 
bu uçakla arazilerini havadan kontrol et-
mek isteyen bir iş adamına satar. İlk göz 
ağrısı uçağı hâlen Adana Misis’te, bu iş 
adamının hangarında. 

Yılmaz Bey, birlikte CYC uçağını ziyarete 
gittiğimizde, onunla âdeta hasret gideri-
yor. İlk önce motoru açıp kontrol ediyor. 
Tasarımını kendisinin yaptığı CYC, yan-
maz bir bez ile kaplı ve Amerika’dan ge-
tirtilen özel bir yanmaz boya ile boyan-
mış durumda. Uçağın bir diğer önemli 
modifikasyonu ise, kanadın bağlandığı 
yerlere, kanat kopmasın diye ek parça 
koydurmuş olması. Uçakta, iniş takımları-
nı engebeli araziye inmeyi kolaylaştıracak 
ve rahat durmayı sağlayacak şekilde ge-
liştirmesi gibi daha pek çok modifikasyon 
yapmış. 135 beygir gücündeki bu Piper 
Super Cub uçağının parlak sarısıyla eski 
günlerine dönen “Canavar Yılmaz Amca”, 
uçağını ve onunla olan anılarını anlat-
tıktan sonra şöyle diyor: “Pilotluk böyle 
bir şey işte. Aşağıda boşluk var, yukarıda 
Allah var. Beynini kullanacaksın, bununla 
uçacaksın.” 

Ustasına mı çekmiş bilinmez ama 1952 
model bu CYC uçağı hâlen canavar gibi…  

Anılar…
Anılarını soruyoruz. Anlatıyor: 
1985’lerde bir gün iki kişi olarak bindik-

leri uçakla, yanındaki pilot yolu bilmediği 
için kaybolup da ta Suriye’ye kadar gittik-
lerini, bunu da civardaki “eski yazılardan” 
anladıklarını, oraların o zamanlar tehlikeli 
olduğunu, yakıtlarının yetmediğini ve 
türlü maceralarla geri dönebildiklerini… 

Bir gün İspanya-Cordoba’da, motor 
revizyon atölyesinde revizyon yapan 
adamlara, “Bu motorun arkasına neden 
ayna koymadınız? Arkasını nasıl görecek-
siniz?” dediğini ve bu fikri çok beğendik-
lerini, hatta “Bunu koyacağız ve senin de 
ismini vereceğiz.” dediklerini… 

Sahibi olduğu uçaklarından biri Diyarba-
kır’daki Malabadi Köprüsü’nün yakınında 
ilaçlama yaparken arızalanınca kendisine 
haber verdiklerini, teknisyen varken pilo-
tun illa Yılmaz Ağabey gelecek diye diret-
mesini. Uçağın arkasına takım çantasını 
atıp havalandıktan sonra yolda Adana’nın 
Tuzla beldesindeki başka bir uçağının da 
arıza yaptığı haberini aldığını ve bunun 
üzerine önce Tuzla’ya gidip hemen uçağı 
tamir ettikten sonra Diyarbakır’a geçerek 
diğerini de on beş dakikada faal hâle ge-
tirdiğini, hatta oradan da Maraş’a uğra-
yarak oradaki uçağını kontrol edip işlerini 
hallettiğini. Fakat “air condition” sistemi 
olmayan uçakta bu kadar uzun vakit ge-
çirdiği için sıcaktan fazlasıyla bunalarak 
inecek yer aradığını ama bulamadığını…

Ve daha nicelerini…

“Tayyare” onun için nefes alıp ver-
mek gibi…

“Mesleğini seven insan mesleğini çok 
iyi yapmaya mecbur.” diyor Yılmaz Bey. 
Bu yüzden İngilizcesini çok iyi geliştirmiş, 
bu dildeki teknik terimlere hâkim olmuş, 
mesleğiyle ilgili bulabildiği her türlü kursu 
almış ve çok okumuş… 80’ine yaklaşma-
sına rağmen hâlen kendisine bir şeyler 
katmayı da sürdürüyor. Bize göstermek 
üzere masanın üzerine dizdiği sertifika-
ların kiminin üzerinde daha geçen yılın 
tarihini bile görmek mümkün. Havacılıkla 
ilgili kitapları, teknik dokümanları, bilgisa-
yarları, faks cihazıyla evini de tıpkı bir ofis 
gibi kullanmayı sürdürüyor.

“Tayyare” sevdası ise peşini hiç bırak-
mamış. Hâlen TARKİM Uçak Bakım Ona-
rım ve Havacılık A.Ş.’de teknik müdür ve 
onaylayıcı personel unvanıyla fahri olarak 
görevine ve yakıt kokusunu solumaya 
devam ediyor. Zaman zaman kendisine 
ait simülatöründe “uçmak” ise onun için 
hayatın vazgeçilmez bir parçası...

a brand new model is the CYC airplane. 
Or, in other words, the “Canavar (Mons-
ter) Yılmaz Candelen” airplane. Candelen 
built it by putting the wrecked airplane 
on the frame and then replacing corro-
ded parts, renewing the fuselage, and 
calibrating the engine. He trademar-
ked the airplane with his own name. He 
even designated the tail number CYA 
(Canavar Yılmaz Amca / Uncle Yılmaz 
Monster). His third airplane received the 
tail number CYB so it could fit in the alp-
habetic order of A-B-C. 

He then sold his meticulously crafted 
CYC airplane for a sum equivalent to 
68,000 Turkish lira to a businessman who 
wanted to inspect his property from 
above. This first flame of his is still in 
the possession of that businessman at a 
hangar in Misis, Adana. 

He practically hugged his CYC airpla-
ne when we visited it together. First, 
he opened the hood and inspected the 
engine. The CYC airplane that he had de-
signed was covered by a non-flammable 
canvas and painted with a special, in-
combustible paint brought from the 
United States. Another important modi-
fication was the support piece he attac-
hed to where the wing meets the frame; 
this was to prevent the wing from brea-
king off. The airplane sports many other 
modifications, such as landing gear sui-
table for landing on short strips of rug-
ged terrain. The yellow paint of the 135 
horse power Piper Super Cub airplane 
brings back old memories to “Canavar 
Yılmaz Amca”. Recounting his memories 
he says: “Now this is piloting. Below you, 
nothingness, and above you, God. You 
have to fly with your brain.” 

We do not know if the 1952 model CYC 
got this trait from its maker, but even 
now it still looks formidable... 

Memories...
We asked him about his memories. He 

started narrating: 
He told us how in 1985 he and a pilot 

boarded an airplane and got lost as the 
pilot did not know the route. They ended 
up all the way in Syria, a conclusion he 
came to from seeing Arabic signs in the 
region. He told us how it was not a safe 
place at that time, and how they did not 
have enough fuel and so returned home 
only after an adventurous trip... 

How once in Cordoba, Spain, he was 
attending an engine revision workshop. 
How he asked the instructors: “Why 
didn’t you put a mirror at the rear of the 
engine? How will you be able to see its 
back from here?” They loved the idea, 
telling him: “We will put a mirror there 
and even name it after you.”  

How one of his own airplanes malfunc-
tioned while crop dusting near the Ma-
labadi Bridge in Diyarbakır. How he was 
informed and the pilot insisted that he 
attend to the airplane despite the fact 
that other technicians were available. 
How while he was flying to the airplane 
with his toolbox in the backseat he was 
informed that another airplane had mal-
functioned in Adana’s Tuzla township. 
How he then diverted to Tuzla and re-
paired that airplane first before flying to 
Diyarbakır and fixing the other airplane in 
15 minutes. How he even flew to Maraş 
to inspect another airplane there. How 
he spent so much time in his airplane, 
which had no air-conditioning how he 
sweltered in the heat. How he looked for 
a place to land but could not find any...

And so many more stories...

Airplanes are just like breathing for 
him...

Candelen says: “A person who loves his 
profession is compelled to do it in the 
best way possible.” This is why he impro-
ved his English so much and familiarized 
himself with its technical terms. This is 
why he attended all the courses he could 
related to his profession, and why he did 
so much research... He still continues to 
improve himself, despite the fact that he 
is nearing 80... Some of the certificates he 
shows us on his table are dated from just 
last year. He continues to use his home 
as an office, filling it with aviation books, 
technical documents, PCs, and a fax mac-
hine. His enthusiasm for “piloting” has 
never stopped. He still continues to bre-
athe in the fuel fumes at TARKIM Aircraft 
Maintenance and Aviation Inc., where he 
serves as honorary technical director and 
supervisor. To “fly” in his own simulator is 
another indispensable part of his life...
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Bilişim sektöründe son yenilikler
Recent innovations in IT industry

KarbonPad tablet
Her geçen gün farklı amaçlar için tab-

letler piyasaya çıkmakta. Bunlardan bir 
tanesi, eğitim amaçlı olarak özellikle 
etkileşimli sınıf uygulamaları için dizayn 
edilmiş olan KarbonPad. Bu Pad’in en 
önemli özelliği, öğrencilerin basitçe bir 
boş kâğıdı veya bir test sayfasını Pad 
ekranı üzerine yerleştirip normal bir ka-
lemle üzerinde çalışma yapabilmesidir. 
Bu; bir eğitimin ardından öğrencilerin, 
çözdükleri çoklu-seçmeli testlerin so-
nuçları veya diğer istatistiklerini öğret-
menin kullandığı bilgisayar veya tablete 
göndermeleri yoluyla sınıf içi uygulama-
larda avantaj sağlıyor. 

Her eğitimci, verimli eğitimin değerlen-
dirilmesinde, merkezde öğrencilerin ça-
lışmalarından gelen veriler olduğunu bilir. 
Fakat burada en önemli parametre, bu 

verilerin elde edil-
mesi ve analizinde 
harcanan zaman-
dır. Öğrencilerin 
yaptıkları testlerin 

sonuçlarının kontrolü, aldıkları test sonu-
cunun hesaplanması ve öğrenciye sınav 
sonuçlarının bildirilmesi normalde olduk-
ça zaman alır. KarbonPad ise burada dev-
reye girerek öğretmenler için bu zaman 
kaybını neredeyse yok etmekte. 

Ürün hakkında geniş bilgi edinmek için: 
http://www.karbonstream.com

iPad ve Android tabletlerde  
Windows8 kullanımı

iPad ve Android tablet kullanıcıları, 
Splashtop firmasının geliştirdiği Win8 
Metro Testbed uygulaması ile tabletler-
de Windows8 işletim sistemini kullanma 
imkânına kavuşuyor. Bu uygulama ger-
çekte bir User Interface (kullanıcı arayü-
zü) aplikasyonudur ve gerçek anlamda 
tablette Windows8 işletim sisteminin 
yüklenmesi anlamına gelmiyor. Bununla 
birlikte Windows8 yüklü bir kişisel bilgisa-
yara uzaktan bağlanarak gerçek anlamda 
Windows8 işletim sistemini kullanabilme 
imkânı da sunulmakta. Bu, özellikle Win-
dows8 uygulama geliştiriciler için lokas-

yon bağımlılığını ortadan kaldırarak bü-
yük avantaj sağlıyor.

Ürün hakkında ayrıntılı bilgi için: 
http://www.splashtop.com/win8

iPhone ile 3 boyutlu nesnelerin 
oluşturulması

Cep telefonları artık değişik eklentilerle 
çok farklı amaçlar için kullanılabilir hâle 
gelmiştir. Bunlardan bir tanesi, iPhone 
için geliştirilmiş olan, herhangi bir nes-
nenin veya bir insan yüzünün 3 boyutlu 
olarak taranmasına olanak sağlayan Tri-
mensional firmasının 3D Scanner uygu-
lamasıdır.

Uygulama basitçe, nesneden yansıyan 
ışığın şiddetine göre nesnenin şeklini be-
lirleyip 3D görüntüsünü oluşturmaktadır. 
Bu uygulama, özellikle cep telefonunu 
eğitim amaçlı olarak kullananlar için olduk-

ça yararlı bir araç 
hâline gelebil-
mekte. Örneğin 
bir uçak teknis-
yeni, aldığı pratik 
eğitimde önemli 
bulduğu bir ma-
kina parçasının 
resmini, klasik 
fotoğraf yerine 
3 boyutlu nesne 
olarak çekerek eğitimini daha verimli hâle 
getirebilme imkânına kavuşmakta.

Ürün hakkında detaylı bilgi için: 
http://trimensional.com/

KarbonPad tablet
Every day, new tablets with novel 

features are introduced to the mar-
ket. One of these new tablets is Kar-
bonPad, which has been especially 
designed for interactive classroom 
activities. Its greatest feature is to allow 
students to place a piece of plain pa-
per or one page of a quiz on its screen 
whereupon they can work on it with an 
ordinary pen.  This enables students to 
send the results of their multiple-choice 
tests or other statistics directly to the 
teacher’s computer or tablet, making it 
advantageous for classroom activities. 

Every educator knows that student 
activity data is at the heart of assess-
ing the efficiency of a training. But 
the most important parameter is the 
amount of time spent on obtaining and 

analyzing this 
data. Grading 
tests, calculat-
ing scores, and 
informing stu-
dents about 
the results of 
their examina-
tions is usually 
time-consuming. This is where Karbon-
Pad comes in handy, saving teachers a 
lot of time.  

For more information about the prod-
uct, please visit 

http://www.karbonstream.com

Using Windows8 with iPad and An-
droid tablets

iPad and Android tablet users can now 
also use the Windows8 operating sys-
tem thanks to the Win8 Metro Testbed 
application developed by Splashtop. 
This application is actually a user inter-
face application that simulates the Win-
dows8 interface, eliminating the need 
to install the operating system itself. It 
also allows remote access to a PC in-
stalled with Windows8, enabling the 
user to make full use of the operating 
system. This is a great advantage to de-
velopers using Windows8 applications 
because it gives them location inde-

pendent access. 
For more information about the appli-

cation, please visit 
http://www.splashtop.com/win8

Creating 3-D 
objects with the  
iPhone

Smart phones 
with multiple 
add-ons are now 
serving variety of 
purposes. One 
of these applica-
tions is the 3D 
Scanner for iP-

hone developed by Trimensional. 
As the name implies, the 3D scanner 

application can scan faces or objects 
in 3-D. The application then generates 

a 3-D image by calculating the inten-
sity of the light reflected off the ob-
ject. This application can be very useful 
for those who wish to use their smart 
phones for educational purposes. For 
example, an aircraft technician can take 
a 3-D picture of a piece of important 
equipment that he/she encounters in 
his practical trainings, so can benefit 
from the  training session even more 
efficiently using this 3D image instead 
of a regular picture. 

For more information about the ap-
plication, please visit 

http://trimensional.com/

Dr. Hakan Erdun
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Muzaffer Özçelik, Project Administrator at Turkish Aviation 
Academy’s Office of Management and Professional Develop-
ment Trainings prepared a supplementary booklet titled “Class-
room English for Teachers” for instructors teaching in English 
language in our Corporation.

The booklet contains most common English expressions used 
by classroom instructors at different steps of their lessons. In 
addition, these expressions are read aloud and recorded by a 
native speaker to illustrate their correct pronunciation and into-
nation. The readers can listen to the digital audio files by either 
scanning the QR code provided next to each section or visiting 
the Internet address in the booklet.

KİTAPLIK / LIBRARY

Eğitmenler için hem yazılı hem sesli 
bir kitapçık: “Sınıf İçi İngilizcesi”
An audio/paper booklet for instructors: 
“Classroom English for Teachers”

Ortaklığımız bünyesinde eğitimlerini İngilizce olarak 
veren veya verecek olan eğitmenlerimizin dil gelişim-
lerine katkıda bulunmak üzere Eğitim Başkanlığı, Yöne-
tim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Müdürlüğü Proje Yö-
neticisi Muzaffer Özçelik tarafından “Sınıf İçi İngilizcesi” 
adlı yardımcı bir kitapçık hazırlandı. 

Kitapçık, eğitmenlerin sınıf içinde en sık kullandıkları 
İngilizce kalıpları ve bu kalıpların kullanılacağı durumları 
içermekte. Daha da önemlisi, doğru telaffuz ve tonla-
mayı öğretmek amacıyla, kitapçıkta geçen cümlelerin 
sesli okunuşları, anadili İngilizce olan bir eğitmen tara-
fından kaydedilmiş olup, her konu başında yer alan QR 
kodu akıllı telefonlara okutarak veya verilen İnternet ad-
resi üzerinden dijital ses formatında dinlenebilmekte.
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Hizmet sektöründe 
yeni pazarlama kavramları
New marketing concepts 
for the service industry

Modern pazarlamanın üstadı Philip 
Kotler’in dediği gibi markalar, reklam-
lar, tüketiciler, iletişim kanalları ve araç-
ları, dağıtım kanalları, kısacası pazar ve 
bu arada insanlar, topyekûn bir değişim 
yaşıyor. Pazarlama profesyonelleri artık 
sadece satışla değil, ürün veya hizmetin 
tüketiciyle temasa geçtiği her noktayla 
ve iletişimde kullanılan her kanalla ilgi-
lenmek zorunda. Bunu yapmak için de 
öncelikle kurulmakta olan yeni pazarla-
ma dünyasına yön veren kavramları ve 
trendleri bilmek gerekiyor. 

McCarthy tarafından 1960’lı yıllarda or-
taya atılmış olan “Pazarlama Karması-4P”; 
ürün (product), fiyat (price), tutundurma 
(promotion), dağıtım (place), firmalar ta-
rafından etkili bir stratejik silah olarak kul-
lanılmıştı. Pazarlama stratejisinin başarısı 
için, pazarlama enstrümanını pazarlama 

karması kadar Lauterborn’un 1990’lı yıllar-
da tanımladığı “Tüketici Karması-4C” üze-
rinden de çalıştırmak gerekliliği ortaya çık-
tı. Pazarlamada ortaya çıkan yeni anlayışlar 
ve paradigmalar çerçevesinde, pazarlama 
karması elemanlarını tamamen müşteri 
odaklı bakış içinde yansıtan 4C bileşenleri 
sırasıyla müşteri değeri (Customer value), 
müşteri maliyeti (customer Cost), müşte-
ri iletişimi (customer Communication) ve 
müşteri uygunluğu (customer Conveni-
ence) olarak tanımlanmıştır. 

Günümüzde bu 4P ve 4C karmaları, 
hem sayıca hem de kategori olarak etkin 
bir pazarlama ve asıl önemlisi pazarlama 
iletişimi için yetersiz kalmıştır. 

Hangi Pazarlama Karması seçilmeli?
Strateji tamamen kazanmakla ilgilidir. 

Eğer doğru stratejiniz yoksa batarsınız ve 
eğer mükemmel strateji ne-
dir, sorusuna cevap arıyorsa-
nız, bakacağınız yerlerden biri 
pazarlama karmanız olacaktır. 
Pazarlama stratejileri ve pa-
zar faaliyetleri, bilimsel olarak 
pazarlama karması üzerinde 
odaklanmaktadır. 

Değişen bir çevrede faaliyet 
gösteren işletmelerin başarılı 
olabilmeleri için hedef paza-
rın ihtiyaç ve isteklerini göz 
önünde bulundurmaları gere-
kir. Bu da işletmelerin tüketici 

As set out by Philip Kotler, the brainc-
hild of modern marketing, things are 
changing: Brands; advertising, consu-
mers, and communication means and 
channels as well as distribution chan-
nels; in short, the entire market and 
people are undergoing fundamental 
changes. Marketing professionals can 
no longer limit themselves to sales. 
They must pay attention to every com-
munication channel and every phase 
at which the service or product comes 
into contact with the customer. To do 
this, they have to know about the new 
trends and concepts that are shaping 
the new marketing world.  

In the 1960s, McCarthy proposed a 
“Marketing Mix: Four Ps” concept that 
consisted of product, price, promoti-
on, and place. This was used by compa-
nies as an effective and strategic tool. 
Later, it became clear that in order for 
a marketing strategy to succeed, the 
marketing mix concept would have to 
include Lauterborn’s “Consumer  Mix: 
Four Cs” notion from the 1990s. New 
marketing ideas and paradigms dictate 
an entirely customer-oriented marke-
ting mix that includes the “Four Cs”, 
which are Customer value, customer 
Cost, customer Communication, and 
customer Convenience.

Nowadays, Four P and Four C mar-
keting mixes are numerically and ca-

tegorically inadequate for effective 
marketing and, more significantly, for 
marketing communication.  

Which Marketing Mix is best?
Strategy is all about winning. You will 

go bankrupt if you do not have the 
right strategy. If you are searching for 
the right strategy, one of the first pla-
ces you should look is your marketing 
mix. Marketing strategies and activities 
are scientifically centered around the 
marketing mix.  

Companies that operate in a cons-
tantly shifting landscape need to con-
sider the needs and demands of their 
target markets. This can be achieved 
by effectively planning a marketing mix 
that responds to customer needs and 
demands.  

Current marketing mix notions have 
undergone radical changes in their 
marketing mentality and approaches 
since their inception. Nowadays, ge-
neric Four P and Four C mixes are nu-
merically and categorically inadequate 
for providing effective marketing solu-
tions for the service industry. The sci-
ence of marketing has evolved in many 
phases and has added many new con-
temporary marketing ideas to its vo-
cabulary. Internet applications, rapidly 
developing technologies, and online 
media have had a profound effect on 

Dr. Hakan Erdun

Strateji tamamen kazanmakla ilgilidir. Eğer doğru stratejiniz yoksa batarsınız ve eğer mükemmel strateji nedir sorusuna cevap 
arıyorsanız, bakacağınız yerlerden biri pazarlama karmanız olacaktır.

Strategy is all about winning. You will go bankrupt if you do not have the right strategy. If you are searching for the right strat-
egy, one of the first places you should look is your marketing mix.
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ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için 
pazarlama karmalarını etkin bir şekilde 
planlamaları ile gerçekleşebilmektedir. 

Günümüzün pazarlama kavram ve 
trendlerine gelinceye kadar pazarlama 
anlayışı ve yaklaşımlarında önemli de-
ğişimler yaşanmıştır. Jenerik 4P ve 4C, 
hem sayıca hem de kategori olarak hiz-
met sektöründe etkin bir pazarlama için 
yetersiz olmaktadır. Pazarlama bilimi, 
çeşitli aşamalardan geçerek, şu anda uy-
gulanmakta olan farklı anlayışlara yerini 
bırakmış ve ilave pazarlama kavramlarını 
getirmiştir. Bu farklılaşmayı hızla gelişen 
teknoloji, internet uygulamaları ve mec-
raları da büyük ölçüde etkilemiştir. 

Şimdi işletmeler, oldukça farklı bir reka-
bet arenasında bulunmaktalar. İşletmeler 
hizmet vermenin ve ürün farklılaşmasının 
giderek daha da zorlaştığı, küresel piyasa-
ların hızla değiştiği ve rakiplerin giderek 
arttığı, tatmin edilmesi giderek zorlaşan 
farklı bir müşteri yapısının ortaya çıktığı 
bir ortamda değişik pazarlama yöntem 
ve stratejilerini (Pazarlama ve Tüketici Kar-
maları) uygulamaya başlamışlardır.

McCarthy ve Lauterborn’den bu yana 
farklı sektörler için kullanılan çok farklı ve 
yeni P ve C karma bileşenleri ve bu harf-
lerle başlama geleneğine uymayan daha 
farklı A, S, V, W, R, B, D gibi bileşenlerle 
tanımlamalar yapılmıştır. Tüm bunlar sü-
rekli değişimin neticeleridir. 

4P’nin, gelişen hizmet sektöründe fa-
aliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına 
tam karşılık vermemesi, ihtiyaca göre 
yeni kavramların eklenmesine sebep ol-
muştur. Hizmet sektörü için en yaygın 
kullanılan Booms&Bitner’in 7P’sinde, 
4P’ye ilaveten fiziksel ortam (Physical 
evidence), katılımcılar (Participants/pe-
ople), süreç yönetimi (Process manage-
ment) bileşenleri önerilmiştir. 

< Süreç Yönetimi (Process Manage-
ment): Pazarlama, tamamen süreçlerin 
üzerine kurulmuştur. Süreci tanımlan-
mamış işlerin, beklenen zamanda ve ka-
litede gerçekleşmesi zordur. Pazarlama 
aslında başlı başına bir planlama ve ön-
görü işidir. Tabii ki bu öngörüleri doğru 
yapabilmek için, süreçlerin en ince deta-
yına kadar tanımlanmış olması ve gerekli 
her türlü verilerin toplanarak, sağlam bir 
bilgi zemini oluşturulması zorunludur. 
Ürünün fikir aşamasından başlayıp, tasa-
rım, maliyet analizi, finansman, planlama, 
hammadde ve ambalaj tedarik, üretim, 
pazara sunum, satış, satış sonrası hizmet 
ve pazarlama faaliyetlerinin tamamının 
oluşturduğu iş süreçleri belirlenir. Her 
adım ve sonrasında yapılacaklar net ola-
rak tarif edilir. Hiçbir konu açıkta kalmaz 
ve riskli konular için mutlaka alternatif 

planlar veya stratejiler oluşturulur. 

Fiziksel Ortam (Physical Evidence): 
Hizmetin sunulduğu işletme ile müşte-
rinin etkileşimde bulunduğu çevre ve 
koşulları ifade etmektedir. Bu durumda 
fiziksel olanaklar dâhilinde, hem hizmetin 
verildiği yerin yerleşim düzeni gibi hiz-
metin bütününü içine alan nesneler hem 
de verilen hizmete yönelik hazırlanmış el 
kitapları gibi hizmeti temsil eden nesne-
ler yer alabilmektedir. Fiziksel olanakların 
hizmet işletmelerine yönelik önemi, tü-
keticinin satın alma kararına ulaşmasında, 
satın aldığı hizmetten tatmin olmasında 
ve hizmeti tekrar satın almasında oy-
nadığı rolden kaynaklanmaktadır (Üner, 
1994). Tüketicinin hizmeti tekrar talep 
etmesinde fiziksel ortam önemli bir un-
sur olduğundan, işletmeler imkânları 
oranında, hizmet verdikleri ortamı sıcak 
hâle getirmeye çalışmaktadırlar. Hizmeti 
veren işletmenin fiziki koşulları, müşte-
rilerin tatmini ve olumlu imaj yaratılması 
yanında, işletme çalışanlarının başarısında 
ve iş tatmininde de etkili olmaktadır. Bu 
yüzden müşteri ve personelin bir arada 
bulunduğu ortam hem kurumsal amaçlar 
hem de pazarlama amaçları göz önünde 
bulundurularak düzenlenir.

Katılımcılar (People/Participants): 
Hizmetin ulaştırılmasında yer alan ve 
hizmet alıcısının algılamalarını etkileyen 
tüm bireyler, hizmet pazarlama karma-
sının insan ögesini oluşturmaktadır. Söz 
konusu bireyler; işletmenin personeli, 
müşteriler ve hizmetten yararlanabilecek 
diğer müşterilerdir (Öztürk, 1998). Nite-
likli hizmet verebilmek için hem hizmeti 
sağlayan hem de alan kişilerin memnuni-
yetlerinin sağlanması çok önemlidir. Dik-
katli seçilmiş, iyi yetiştirilmiş, yetenekli ve 
memnun çalışan hizmet personeli, daha 
iyi hizmet üretmektedir. >

Diğer taraftan, 7P olarak ifade edilen 
hizmet veren işletme yönlü bir pazar-
lama karması yanında 7C olarak ifade 
edilen müşteri (tüketici) gözüyle bakan 
yaklaşım, yani müşteri yönlü pazarla-
ma karması yer almaktadır. Müşteriye 
değer katan şeyler (customer value), 
maliyet (cost), uygunluk-kolaylık (con-
venience), iletişim (communication), 
faktör (consideration), koordinasyon-
süreç (coordination) ve doğrulama-teyit 
(confirmation)’ten oluşan C’ler ve P’ler, 
aslında bir karışımı ifade etmekte ve 
bazen ürün, hizmet, müşteri kitlesi ve 
işletmelere göre bu karışımda değişik-
likler söz konusu olabilmektedir. Önemli 
olan husus; işletmelerin, pazarlama kar-
masını oluşturan tüm bu unsurlar ara-
sında sinerji oluşturarak değişen pazar 

this change. 
Companies today 

have to compete in 
a radically different 
arena. They have 
started to implement 
different methods 
and strategies (Mar-
keting and Consu-
mer Mixes) for an 
environment that 
is becoming increa-
singly harder to pro-
vide services for and 
that makes product 
differentiation more 
difficult. Consumers 
are getting harder to 
please with each pas-
sing day, global mar-
kets are changing rapidly, and compe-
tition is proliferating.

There have been many new, industry-
related variations of McCarthy and 
Lauterborn’s P and C marketing mixes, 
including components that even start 
with some unconventional letters like 
A, S, V, W, R, B, and D. These are all a re-
sult of the rapid changes the industry 
is undergoing. 

The inability of the Four Ps to res-
pond to all the needs of the developing 
service industry have resulted in the 
introduction of new concepts.  Booms 
& Bitner’s popular Seven Ps for the ser-
vice industry saw the addition of three 
new concepts on top of the Four Ps: 
Physical evidence, Participants / Peop-
le, and Process management. 

< Process Management: Marketing 
is entirely based on concepts. Con-
cepts whose processes are not well-
defined are hard to implement in a 
timely and quality manner.  Marketing 
in itself is entirely a matter of planning 
and predicting. In order to make ac-
curate predictions, however, you na-
turally need to define the processes 
to the letter and possess all available 
information. Comprehensive business 
processes must be defined to begin 
with the product idea itself and also 
include design, cost analysis, financing, 
planning, raw material and packaging 
purchase, production, market launch, 
sales, after-sales service, and marke-
ting activities. Each step and their re-
lated actions must be clearly defined. 
Nothing is to be left untouched, with 
risk factors necessitating the develop-
ment of alternative plans or strategies.  

Physical Evidence: This is the en-

vironment and the conditions of the 
company’s location and how it interacts 
with the customer.  These include both 
physical items such as the layout of the 
service location which covers the entire 
scope of services and also introductory 
material such as booklets, or physical 
objects which represent the services. 
Physical resources play an important 
role for service industry companies 
because of their influence on custo-
mer satisfaction as well as customer 
purchasing and repurchasing decisions 
(Üner, 1994). If they have the means, 
companies try to generate a friendly 
service environment because it plays 
a crucial role in customers’ decision to 
purchase their services again. Physical 
resources also play an important role in 
generating a positive image, customer 
satisfaction, better employee perfor-
mance, and job satisfaction.  It is for 
this reason that environments where 
customers and employees meet are ar-
ranged with corporate and marketing 
goals in mind. 

People / Participants: All individuals 
who provide services and who have an 
effect on consumer perceptions make 
up the human factor of the marketing 
mix. These individuals include com-
pany employees as well as current and 
potential consumers (Öztürk, 1998). It 
is very important that satisfaction is 
guaranteed for both parties; in other 
words, for the service providers as well 
as customers. A hand-picked, well tra-
ined, talented, and satisfied staff will 
provide better service. >

Alongside the 7 Ps, there is also the 
more consumer-oriented 7 Cs marke-
ting mix.  The blend of the Cs and Ps 
that are beneficial to customers -such 
as customer value, cost, convenience, 
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ve rekabet koşullarına 
uygun olarak bunları 
ele almaları ve hedef 
kitleler üzerinde etkili 
olabilmeleridir.

< Değer Verilme 
(Consideration): Tü-
ketici kendisine değer 
verildiğini hissetmeli-
dir. Hizmetin/ürünün 
içeriğinden ambalajına 
kadar her detay de-
ğerlendir i lmektedir. 
Ambalajında veya ku-
tusunda, ürün ile ilgili 
veya kullanım şekli hak-
kında yeterli bilgiler bu-
lunmalıdır. İşletmenin 
kendisine olduğu kadar 
çevreye zarar verme-
diğini bilmesi gerek-
mektedir. Tüketicilerin 
“markalı” ürünleri tercih 
etmelerinin başlıca ne-
denlerinden biri, kendi-
lerine değer verildikleri-
ni hissetmeleridir. 

O n a y l a m a - T e y i t 
(Confirmation): Yapı-
lan tüm pazarlama faa-
liyetlerinin verimli olup 
olmadığı, verilmek is-
tenen mesajların tüke-
tici tarafından anlaşılıp 
anlaşılmadığı mutlaka 
araştırılmalı ve sonuçlar 
onaylanmalıdır. Yapılan 
çalışmaların doğru bir 
yönde olup olmadığı 
tespit edilmelidir. 

Açıklık, Anlaşılırlık 
(Clarity): Tüketiciye ve-
rilecek her tanıtım veya 
her mesaj açık ve net 
olmalıdır. Aynı şekilde, 
ürünün özelliklerini 
belirten açıklamalar da 
açık ve anlaşılır olmalı-
dır. >

Kaynakça:
Üner, M. (1994). Hiz-

met Pazarlamasında 
Pazarlama Karması Ele-
manları Değişiklik Gös-
terir Mi?. Pazarlama 
Dünyası, 8 (43), 2-11.

Öztürk, S. Ayşe. 
(1998). Hizmet Pazarla-
ması. Eskişehir: Anado-
lu Üniversitesi Yayınları.

commun ica t ion , 
consideration, co-
ordination-process 
and confirmation- 
can vary depending 
on product, servi-
ce, target audience, 
and company. What 
matters most is that 
companies create 
a synergy between 
all these marketing 
mix components 
in order to address 
changing market 
and competition 
conditions and to 
effectively target 
their audiences. 

< Consideration: 
The consumer has 
to feel valued. Every 
detail, including the 
packaging and sco-
pe of the service 
or product, has to 
be reviewed. De-
tailed information 
about the product 
and its use should 
be printed on the 
box or package. 
The company has 
to be aware that it 
does not harm it-
self as well as the 
environment. One 
of the reasons that 
consumers pre-
fer products from 
brands they know 
is because these 
brands make them 
feel valued.  

Confirmation: All 
marketing activities 
need to be analy-
zed to determine 
whether or not 
they are effectively 
conveying their in-
tended message 
to the customers. 
It must be assured 
that activities are 
progressing in the 
right direction.  

Clarity: Messages 
aimed at the cus-
tomer need to be 
clear and concise. 

Product specifications must also be clear 
and concise. > 

Bibliography:
Üner, M. (1994). Hizmet Pazarlamasında Pa-

zarlama Karması Elemanları Değişiklik Göste-
rir Mi?. Pazarlama Dünyası, 8 (43), 2-11.

Öztürk, S. Ayşe. (1998). Hizmet Pazarlaması. 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
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Akademimiz, IATA eğitimleriyle 
çıtasını yükseltmeye devam ediyor
Our Academy continues to raise 
the bar with its IATA training programs

Uzun yıllardır havacılık sek-
töründe yer alan Türk Hava 
Yolları’nın IATA ile işbirliği, 
Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi bünyesinde ge-
lişerek devam ediyor. IATA 
ile gerçekleştirilen Bölgesel 
Ortaklık Anlaşması ve bunun 
sonucunda 2012 Mart’ında 
verilmeye başlanan IATA eği-
timleriyle uluslararası alan-
daki imajı değişen Akade-
mimize, bu eğitimleri almak 
üzere farklı coğrafyalardan 
havacılık tutkunları geliyor. 

2012 yılı Mart ayından yıl 
sonuna kadar 36 IATA eği-
timi planlanmış durumda 
ve bu eğitimler Akademi 
merkezinde gerçekleştiri-
liyor. Son beş ay içinde 14 
IATA eğitimini gerçekleştiren 
Akademimiz, bu eğitimlerle 
farklı deneyimler elde etmiş 
oldu. Her eğitim için farklı 
ülkelerden, alanında uzman 
olan IATA eğitmenlerini ve 
dünyanın çeşitli yerlerinden 
gelen kursiyerlerimizi Ha-
vacılık Akademimizde ağır-
ladık. Sorunsuz bir şekilde gerçekleşen 
eğitimlerin ardından her bir misafirimizi 
Akademimizden memnun bir şekilde 
uğurladık.

IATA ile yaptığımız görüşmelerde yet-
kililer bize, daha yeni bölgesel ortakları 
olmamıza rağmen bu ortaklıktan ne ka-
dar memnun olduklarını her defasında 
hissettirdiler. Dünyanın çeşitli bölgele-
rindeki IATA eğitimleri veren diğer aka-
demilerin pek çoğundan önde olduğu-
muzu sıklıkla dile getirdiler. 

Aynı hafta içinde iki IATA eğitimini bir-
den gerçekleştirdiğimizde bunun IATA 
için alışılagelmedik bir durum olduğunu 

biliyorduk. Fakat geçtiğimiz temmuz 
ayında bir hafta içerisinde üç IATA eğiti-
mini birden organize ettiğimizde, böyle 
bir durumun daha önce hiç yaşanma-
dığını öğrendik. Akademimize gelen 
gerek IATA eğitmenleri gerekse yaban-
cı kursiyerler, dünya genelindeki diğer 
akademilerin çoğundan, imkân ve hiz-
met anlamında ileride olduğumuzu ifa-
de ederek memnuniyetlerini belirttiler. 
Bilhassa IATA eğitmenlerinin, ülkelerine 
döndükten sonra bize gönderdikleri 
e-postalar, işimizi ne kadar iyi yaptığımı-
zı ve kalitemizden ödün vermememiz 
gerektiğini bir kez daha anlamamıza 
yardımcı oldu. İşte bunlardan birkaçı: 

The cooperation between Turkish 
Airlines, a mainstay of the aviation in-
dustry for many years, and IATA con-
tinues to develop through Turkish 
Aviation Academy. The Regional Part-
nership Agreement with IATA and the 
subsequent IATA trainings that our 
academy began to provide in March 
2012 have been a game-changer for 
our academy on an international scale. 
As a result, aviation enthusiasts from 
around the world are flocking to our 
training courses.  

Thirty-six IATA courses will be held at 
our academy center between March 
2012 and the end of the year. Our aca-

demy hosted 14 IATA cour-
ses in the past five months, 
gaining new experiences 
throughout the process. At 
each training session, we 
welcomed IATA instructors 
-experts in their respective 
fields- and course attende-
es from countries around 
the globe to our academy. 
The training courses were 
arried out seamlessly and 
each course attendee was 
very pleased with the edu-
cation they received at our 
academy. 

IATA officials frequently 
express their admiration for 
this relatively young regio-
nal partnership. They attest 
that our academy has sur-
passed many other acade-
mies that also provide IATA 
courses around the world. 

We knew that hosting 
two IATA courses in a single 
week was unusual for IATA, 
but when we hosted three 
IATA courses in one week, 
we learned that that was 

something previously unheard of at 
IATA! IATA instructors and the inter-
national course attendees who visited 
the academy expressed their satisfac-
tion with our institution’s capabilities 
and its quality of service which, accor-
ding to them, outranked many other 
international academies. Especially 
IATA instructor’s e-mail messages after 
they had returned to their home co-
untries were special reminders of what 
we have accomplished and how impor-
tant it is that we should never compro-
mise our quality standards at any cost. 
The following are some examples of 

Abdullah Baş
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“Pazartesi sabahı ilk selamlaşmamız-
daki gülüşünüz bana anında bir takım 
olduğumuz mesajını verdi. Bütün hafta 
boyunca verdiğiniz destek ve yardımla-
rınız için çok teşekkürler. Tüm bunların 
yanında, sınıf donanım ve destek birim-
leri çok başarılı bir eğitim süreci gerçek-
leştirmeme yardımcı oldu. Bana düşen, 
sadece eğitimin amaçlarına ve muh-
teşem katılımcılara odaklanmak oldu.” 
(Mrs. Sonia Di Moulo, Montreal-Kanada)

“Güneş, yemek, deniz ve en önemlisi 
siz güzel insanlar… İşte bu yüzden ben 
ve ailem Türkiye’yi çok seviyoruz.” (Mr. 
Martin Lock, İngiltere)

‘’Türk Hava Yolları personeli eğitim 
boyunca sınıf ihtiyaçlarının karşılanma-
sı ve benim eğitmen olarak rahat bir 
ortamda ders vermemi sağlama konu-
sunda çok güzel bir iş ortaya koydular. 
Özellikle akademi personeline, bana ve 
öğrencilerime böyle güzel bir tecrübe-
yi yaşattıkları için teşekkür ediyorum.” 
(Mrs. Laura Kvistad, Şikago-ABD) 

Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi’nin IATA eğitimleri ile yaptığı 
bu yepyeni başlangıç aslında aynı za-
manda tüm Türk Hava Yolları çalışanları 
için. Artık açılan her IATA eğitiminden, 
yabancı kursiyerler kadar, daha önceleri 
yurt dışına gitmek suretiyle IATA eğitimi 
alabilen ve böylece daha fazla maliyet 
ve külfete katlanmak durumunda olan 
kendi çalışma arkadaşlarımız da fayda-
lanabiliyor. 

Türk Hava Yolları bünyesindeki farklı 
birimlerin personeli için gerekli eğitim 
ihtiyaç analizlerinin yapılmasının ardın-
dan şirket içi eğitim kapsamında IATA 
eğitimleri düzenlenebiliyor. Bunun ilk 
örneğini ise Güvenlik Başkanlığı ve Kar-
go Başkanlığı için organize ettiğimiz 
IATA eğitimleri oluşturuyor.

Akademi olarak, düzenlediğimiz IATA 
eğitimleriyle çıtamızı biraz daha yük-
seltmiş olmanın verdiği onur duygusuy-
la, Türk Hava Yolları için tecrübelerimizi 
arttırmaya devam edeceğiz.

such messages that we have received 
from IATA instructors:

“From the first hello on Monday mor-
ning, your smile immediately sent me 
the message that we are a team! Thank 
you for your availability and support 
throughout the whole week. In addi-
tion to your help and support, the fa-
cilities and logistics helped me have a 
great session, as all I had to focus on 
were the learning objectives and the 
participants, who were exceptional.” 
(Mrs. Sonia Di Moulo, Montreal-Canada) 

“This is why I and my family love Tur-
key so much: the sun, food, sea and, 
most of all, you the people!” (Mr. Mar-
tin Lock, England) 

“The staff at Turkish Airlines did a 
great job in ensuring that the training 
room needs were met and that I, as 
the instructor, was comfortable in the 
surroundings. I would specifically like 
to thank staff for their efforts in ma-
king this a positive experience for me 

and the students.” (Mrs. Laura Kvistad, 
Chicago-USA) 

Turkish Aviation Academy’s IATA trai-
ning programs represent a new oppor-
tunity for Turkish Airlines employees 
as well. Each new IATA training course 
is not only  attended by participants 
from abroad but also by our own col-
leagues, who in the past had to travel 
abroad and face enormous expense 
and inconvenience in order to attend 
IATA trainings of this caliber. 

IATA training programs are also tai-
lored to address the needs of various 
Turkish Airlines departments after the 
necessary needs analyses have been 
conducted. The first example of this 
was the IATA training courses we hos-
ted for the Security and Cargo Depart-
ments.

We are proud that our IATA trainings 
have raised the bar, and we will conti-
nue to gain more experience for the 
benefit of Turkish Airlines.
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Ali TÜRK, THY A.O. Kargo Başkanı / Turkish Airlines, Senior Vice President, Cargo

IATA eğitimleri yüksek standartlar çerçevesinde gerçekleştirildiğinden, 
hava kargo sektörünün global çapta iyileştirilerek genişletilmesine 
aracılık etmektedir. IATA’nın kaliteli ve interaktif eğitimleri; hızla ge-
lişmekte olan hava kargo sektörünün ihtiyacı olan, çok yönlü profes-
yonellerin yetiştirilmesine muhakkak katkı sağlayacaktır. Öte yandan, 
gelen eğitmenlerin geçmiş dönem havacılık sektöründeki tecrübele-
rini de aktarımı, önemli bir katma değer olarak değerlendirilmelidir. 
Eğitimlerin teknik yeterliliğinin yanı sıra, pratik uygulama noktasındaki 
interaktif edinimler, öngörülen katkının daha hızlı olmasına fayda sağ-
layacaktır. Bu bağlamda Akademimizi söz konusu organizasyonlara 

öncülük etmesinden dolayı candan tebrik ediyoruz.

The high quality standards of IATA courses are helping the aviation 
cargo sector to grow and improve. IATA’s interactive and quality-
oriented training courses will definitely help make a versatile and 
professional work force readily-available to the fast-growing cargo 
industry. The instructors’ aviation industry experience is especially 
valuable. The technical sophistication of the courses and the inte-
ractive, hands-on learning will result in rapid gains. We would like to 
congratulate our academy for their invaluable work.

Gürbüz Akhan BOLAT, THY A.O. Havacılık Güvenlik Müdürü / Turkish Airlines, Manager, Aviation Security

IATA eğitimlerinin şirketimiz vasıtasıyla bize ulaştırılıyor olmasının çok kıymetli oldu-
ğunu belirtmek isterim. Şirketimizin genel menfaatine olduğu muhakkak olan bu 
eğitimlerin, bireysel anlamda bizim kişisel kariyerimize olan katkılarının da ölçülemez 
olduğuna inanmaktayım. Havacılık Akademimizin ve değerli çalışanlarının bu eğitim-
leri almamız konusunda gösterdiği organizasyon kabiliyetinin ve bizlere sağladığı 
misafirperverliğin, eğitimlerin başarılı geçmesi noktasında olumlu etkilerinin oldu-
ğunu da ortaya koymak gerektiğine inanıyorum. Bu eğitimi, havacılık sektöründe 
uzun senelerini geçirmiş ve gerçekten tecrübeli bir eğitmenin vermesinin ve onun 
ders anlatım üslubunun ise konunun akılda kalıcılığını pekiştirdiğini söyleyebilirim.

I would like to emphasize the importance of the IATA training programs that 
are provided to us through our company. I believe that these training cour-
ses not only benefit our company as a whole but also provide a substantial 
career boost to individual employees. I would also like to point out how well 
Turkish Aviation Academy and its staff organized the courses and welcomed 
us, thus playing a significant role in the positive outcome of the training 
courses. I can attest to the lasting contributions these courses make thro-
ugh the use of effective teaching methods by instructors who are aviation 
industry experts.

Ömer Faruk AKYÜZ, THY A.O. Kalite Güvence Müdürü / Turkish Airlines, Manager, Quality Assurance

Ülkemizin gözbebeği şirketimizin,  çalışanlarına eğitim adına sunduğu fırsatlar 
takdire şayan. Şirketimizin bugünlere gelmesini sağlayan yönetim anlayışının te-
melinde, bu yaklaşımla eğitime ve eğitimli -dolayısıyla yetkin- personele verdiği 
önem vardır, dense abartılı sayılmaz herhalde. Bugünden sonraki başarılarımızı 
da garanti edecek öncelikli yaklaşım bu olacaktır. Bu bağlamda, Akademimizin 
attığı adımlar bu anlayışın önemli bir ayağını oluşturuyor şüphesiz. Günümüz 
gerekliliklerinin en üst seviyede sağlanabilmesi için yapılan çalışmalar yanında, 
uluslararası arenadaki işbirlikleriyle de üst liglere çıkma arefesinde olan Akade-
mimizin özellikle IATA ile olan işbirliği, bu amaca ulaşmasını sağlayacak önemli 
etkenlerden biri olacaktır.

The training opportunities our industry-leading company pro-
vides to its employees are special and unique. It would not be 
an exaggeration to say that the management approach that 
has helped our company achieve its current status is based 
on a trained and educated, and therefore capable, workforce. 
This approach will be the cornerstone of our future success. 
No doubt, our Academy plays an important role in this stra-
tegy. Our Academy’s sound progress based on international 
partnerships (especially with IATA) will, alongside other efforts 
that address current requirements, help us reach our goals.

Serhat SOYDAN, THY A.O. Güvenlik Başkanı / Turkish Airlines, Senior Vice President, Security

Türk Hava Yolları, global bir hava yolu olduğunu IATA eğitimlerinin 
Türkiye’de verilmesiyle bir kere daha göstermiş oluyor. IATA eğitim-
lerinin İstanbul’da veriliyor olması, personel ve yönetici açısından 
oldukça etkin bir uygulama. Personel kendi ülkesinin topraklarında 
eğitim almanın rahatlığını yaşarken, yönetici de acil bir durumda per-
soneline ulaşabilme şansını elde etmiş oluyor. Olayın maddi kazancını 
da göz ardı edemeyiz tabii ki. Eğitimlerin Türkiye’de verilebilmesi sa-
yesinde, daha fazla personel IATA sertifikasına sahip olabilmekte. Bu 
durum,  THY’nin personeline verdiği değerin de bir  ölçüsüdür bana 
göre. IATA eğitimlerinin Türkiye’de verilebilmesi konusunda emeği 
geçen herkesi kutluyorum.

Turkish Airlines once again proves that it is a global airline by hosting 
IATA trainings in Turkey. Hosting IATA training programs in Istan-
bul is highly convenient for our employees and managers alike. The 
personnel enjoy the convenience of attending local training sessi-
ons while managers are able to easily contact their employees in an 
emergency. The material benefits cannot be ignored, either. More 
employees will be able to gain IATA certification because these co-
urses are being held in Turkey. In my opinion, this also represents 
how highly Turkish Airlines regards its employees. I would like to 
congratulate everyone who worked to make IATA training programs 
available in Turkey.
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Zekiye Billur Gökhan, THY A.O. Slot Koordinasyon Müdürü / Turkish Airlines, Manager, Slot Coordination

Müdürlüğümüz personelinin asli görevi olan slot temini ve slot tahsisi husu-
sunda dünyada verilmekte olan tek resmî eğitim, IATA’nın düzenlediği “Airport 
Slots & Scheduling” eğitimidir. Yüksek fiyatı ve yurt dışı görevlendirme gerek-
tirmesi nedeniyle bugüne kadar kısıtlı sayıda personelimizi bu eğitime gönde-
rebilmiştik. Akademimizin IATA Onaylı Eğitim Merkezi hâline gelmesi, çalışma-
larımıza büyük katkı sağladı. Hem maliyet hem zamandan tasarruf ederek, slot 
tahsisi veya temininden sorumlu tüm personelimizin ilgili eğitimi alması sağ-
landı. Ortaklığımızın insan kaynağına verdiği önem artarken, Akademi’nin kat-
kıları ile her geçen gün gelişen eğitim imkânları, en büyük desteğimiz olmakta.  
Gönülden teşekkürler.

IATA’s “Airport Slots and Scheduling” course is the only official training course in the 
world specifically tailored to slot scheduling and procurement, our department’s 
main area of activity. In the past we could only send a limited number of our staff 
to training because of the high cost and the necessity of having to attend the cour-
ses abroad. Our Academy’s achievement of becoming an IATA-Authorized Training 
Center has immensely helped our employees. All of our staff responsible for slot 
scheduling and procurement could attend this training course at no additional cost 
and without taking too much time away from their work. Turkish Airlines’ increasing 
focus on human resources and the Academy’s ever-growing training opportunities 
are our biggest contributors. Please accept my sincerest thanks.

M. Hasan UNCULAR, THY A.O. Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürü / Turkish Airlines, Manager, Commercial & Ground Services Training

Dr. Ahmet YILDIRIM, THY A.O. Proje Yöneticisi / Turkish Airlines, Project Administrator

Eğitim, daha önce katılmış olduğum kurum içi veya kurum dışı 
bütün eğitimlerden daha fazla, katılımcıların aktif iştirakini teşvik 
eden ve sağlayan bir eğitimdi. Kursu veren eğitmen konusuna 
gayet hâkim, tecrübeli, samimi ve herkese bir şeyler verme gay-
retinde olan bir hocaydı. Eğitime katılan bütün eğitmen arkadaş-
ların, kendim de dâhil olmak üzere, bundan sonra verecekleri eği-
timlerinde bir değişiklik ve yeniliğe gidecekleri muhakkaktır.

At the training course I attended, everyone was actively encouraged 
to participate on a level that I had never seen at any other internal or 
external training events. The sincere and experienced instructor was 
an expert in her field and was dedicated to providing all attendees 
with complete training. It is certain that all instructors who attended 
the training, including me, will implement a new and innovative app-
roach to their training courses in future.

2011 senesi itibarıyla Akademimizde yeni ve önemli bir sayfanın açıl-
mış olduğu kanaatindeyim. Çok farklı ülkelerden kursiyerler ile Ortak-
lığımız çalışanları bir arada IATA’nın güçlü eğitmen kadrosundan eği-
tim almış oluyor. Benim de katılabilme imkânı bulduğum “Advanced 
Train the Trainer” eğitimi, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nde 
sayılarının artmasını canıgönülden arzu ettiğimiz kaliteli eğitimlerden 
bir tanesi idi. Bu eğitimlerin Ortaklığımızda verilebilmesinde değerli 
katkıları olan herkese teşekkürü bir borç biliyorum.

I believe that the year 2011 marks a new and important era for 
our Academy. Turkish Airlines employees and course attendees 
from around the world are being trained by the capable instruc-
tors of IATA. The “Advanced Train the Trainer” training, which I had 
the chance to attend, was an example of the quality courses that 
we want to see taught more often at Turkish Aviation Academy. 
I would like to thank everyone who contributed to making these 
training courses available to Turkish Airlines employees. 

Fatma Akkuş KILINÇER, THY A.O. Eğitim Araştırma Geliştirme Şefi
Turkish Airlines, Supervisor, Training Research and Development

“Advanced Train the Trainer” eğitimini çok faydalı buldum. Teorik 
bilgilerin minimum seviyede tutulduğu, tamamen uygulamaya yö-
nelik, katılımcı merkezli, interaktif, yaşayarak öğrenmeyi sağlayan 
ve bilginin işe transfer edilebileceği bir eğitim modelinin nasıl uygu-
lanabileceğini gördük. Daha önce aldığım eğitimlerden çok farklıy-
dı. Kullanılan aktivite ve oyunlar, “eğlenerek  öğrenme” kavramının 
gerçek anlamda hakkını verdi.

I found the “Advanced Train the Trainer” course very useful. We saw 
how a hands-on oriented training approach with minimum theoretical 
content that centers on a proactive, interactive, and experience-based 
teaching method could be used to gain knowledge that will help us 
with our work. It was very different from previous trainings that I had 
attended. The activities and games used in the training really underlined 
the notion of “learning through fun”.

Figen DABAZOĞLU, THY A.O. Havacılık Güvenlik Eğitmeni / Turkish Airlines, Aviation Security Instructor

IATA eğitimlerinin Türkiye’de verilebiliyor olması, şirket açısından bü-
yük bir kazanç olduğu kadar katılımcılar açısından daha büyük kazanç. 
Yurt dışında IATA eğitimlerine belli sayıda kişi gönderiliyorken, eğitim 
Türkiye’de olduğunda bir sınıfı dolduracak sayıda personelin katılma 
şansı olabilmekte. IATA eğitmenimiz Malcolm Mackay, tane tane ve an-
laşılabilir İngilizcesi, olumlu ve içten tutum ve davranışları ile eğitimimi-
zin daha kolay ve keyifli geçmesini sağladı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Being able to hold IATA training courses in Turkey benefits the 
company and, even more, the attendees. Compared to limited 
number of employees who can be sent to IATA training courses 
abroad, a full class of employees can attend the courses held in 
Turkey. Our IATA instructor Malcolm Mackay’s easy-to-understand 
English as well as his warm and sincere approach made the course 
a breeze. We would sincerely like to thank him.
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HABERLER / NEWS

Akademi’den 
haberler
News from 
the Academy

Türk Hava Yolları’ndan haberler
News from Turkish Airlines

Akademi artık ICAO Trainair Plus Programı  
üyesi

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, tüm gereklilikleri 
başarılı bir şekilde tamamlayarak 1 Ağustos 2012 tarihin-
de ICAO Trainair Plus Programı’na ön üye oldu.

ICAO (International Civil Aviation Organization / Ulusla-
rarası Sivil Havacılık Organizasyonu) tarafından geliştirilen 
Trainair Plus Programı, dünya çapındaki havacılık eğitim 
merkezlerinin kurs materyalleri geliştirmesinde, bu içe-
riklerin uluslararası bir platformda bir araya getirilmesin-
de ve bu merkezler arasında bir paylaşım ağının oluştu-
rulmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Bir yıl boyunca geçerli olan Trainair Plus ön üyeliği, 
Akademi’nin, ICAO Eğitim Geliştirme Metodolojisi’ni kulla-
narak eğitimlerini geliştirmesine, Standart Eğitim Paket-
leri hazırlamasına ve Trainair Plus Programı’na tam üye 
olabilmesine olanak sağlayacak.   

Program’a tam üye olması hâlinde uzman eğitim kadro-
sunun yetkinliklerini daha da arttıracak olan Akademimiz, 
uluslararası platformda standardize edilmiş eğitim payla-
şım sisteminin ve havacılık eğitimleri üzerinde uzmanlaş-
mış bir paylaşım ağının önemli bir parçası hâline gelecek.

The Academy is now an associate member of 
the ICAO Trainair Plus Program

Turkish Aviation Academy has successfully fulfilled all 
the requirements and became an associate member of 
the ICAO Trainair Plus Program on August 1, 2012. 

ICAO’s (International Civil Aviation Organization) Trainair 
Plus Program plays an important role in helping training 
centers around the world to develop course materials, 
in gather these materials in an international platform 
and establish a network that facilitates sharing. 

The Trainair Plus associate membership lasts a year, 
and will make it possible for the Academy to develop 
its programs and prepare Standardized Training Pack-
ages by using ICAO’s Training Development Methodol-
ogy and thus become a full member of the Trainair Plus 
Program. 

As full membership will enhance the capabilities of 
our expert instructors, our Academy will become an 
important part of an internationally standardized train-
ing sharing system and of a cooperative expert training 
network.

Bu yıl yine “Avrupa’nın En İyi Hava 
Yolu”yuz

Türk Hava Yolları, havacılık sektörünün “Oscar”ı 
kabul edilen ve 100 farklı ülkeden 18 milyona ya-
kın hava yolu yolcusunun oyları ile verilen “Skytrax 
Dünya Havacılık Ödülleri”nde, geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu” seçildi. 

Skytrax ödüllerinde toplam üç dalda ödül alan 
Türk Hava Yolları, “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu” 
ödülünün yanı sıra, “Güney Avrupa’nın En İyi Hava 
Yolu” ve Comfort Class koltuğuyla “En İyi Premi-
um Ekonomi Koltuk” ödüllerine layık görüldü.

We are ‘the Best Airline in Europe’ again
Turkish Airlines has been elected as the Best 

Airline in Europe for a second time after last year’s success. The award is part of the “Skytrax World 
Aviation Awards”, which are considered to be the “Oscars” of the aviation sector, and represents the 
opinion of nearly eighteen million passengers from a hundred different countries. 

Turkish Airlines has received Skytrax awards in three different categories. Alongside the Best Airline 
in Europe Award, it was also elected as the Best Airline in Southern Europe and won the Best Pre-
mium Economy Seat award for its Comfort Class seat.

İnternet sitemize iki ödül birden
Türkiye’nin en büyük web ödülü olan ve bu yıl onuncusu 

düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde, beş ayrı kritere 
göre değerlendirilen 4800’den fazla web sitesi arasından Türk 
Hava Yolları, “turkishairlines.com” web sitesi ile “E-Ticaret” ve 
“Turizm-Seyahat” kategorilerinde iki ayrı ödül aldı. 

Türk Hava Yolları’nın internet sitesi “turkishairlines.com” ayrı-
ca, Interactive Media Awards’da (IMA) “Hava Yolu” kategorisin-
de 2012’nin en iyi web sitesi seçildi.

Two awards for our website
After beating 4,800 candidate websites during a five-category selection process, the Turkish Airlines web-

site, “turkishairlines.com”, won awards in the “E-Commerce” and “Tourism-Travel” categories at the Golden 
Spider Web Awards, which entered its 10th year and confers Turkey’s most prestigious web awards.

The Turkish Airlines website, “turkishairlines.com” also became the best website in 2012 in the “Air-
lines” category of the Interactive Media Awards (IMA).

Türk Hava Yolları uçuş ağını genişletiyor
Türk Hava Yolları, dünyanın dört bir yanındaki uçuş noktalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Son 

olarak Cibuti ve Maldivler’in yanı sıra Abidjan (Fildişi Sahili), Edinburgh (İskoçya), Aalborg-Billund (Da-
nimarka), Ulan Batur (Moğolistan), Yanbu (Suudi Arabistan), Oş (Kırgı-
zistan), Kinşasa (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Gence (Azerbaycan), 
Şarm el-Şeyh ve Hurgada (Mısır), Sebha (Libya) ve yurt içinde de Iğdır, 
Türk Hava Yolları’nın uçuş ağına dâhil edildi. Türk Hava Yolları, yeni ekle-
nen uçuşlarla birlikte uçuş noktası sayısını 200’ün üzerine çıkardı.

Turkish Airlines expands its flight network
Turkish Airlines continues to add to its destinations around the world. 

The recent destinations include Djibouti, the Maldives, Abidjan (Ivory Coast), Edinburgh (Scotland), Aal-
borg-Billund (Denmark), Ulan Bator (Mongolia), Yanbu (Saudi Arabia), Osh (Kyrgyzstan), Kinshasa (Demo-
cratic Republic of Congo), Ganja (Azerbaijan), Sharm al-Sheikh and Hurghada (Egypt), Sabha (Libya), and 
Iğdır (Turkey). With these additions, Turkish Airlines now flies to more than 200 destinations.

NOW EVERYONE CAN FLY
IN 8 STEPS

Step 1: Online Check In
Your journey is about to begin:
lean back and buy your ticket

from your comfy seat.

Step 2: Flight Miles
Start saving miles by having your ticket validated

when you check in.

Step 3: Advantageous Airport Shuttle Service
Enjoy savings and comfort together by taking

advantage of shuttle service from your doorstep
to the airport and from the airport to anywhere you wish.

Step 4: Economic Parking
Do not worry about finding a spot to park your car

in Ankara and Bodrum.
Moreover, forget about the parking fee.

Step 5: CIP Lounge
At Sabiha Gökçen International Airport, take advantage of the CIP Lounge

where you can read your newspaper or surf the net before taking off.
When it is time to board the plane, reach your gate

accompanied by a specially-assigned escort.

Step 6: 8 Kg. Hand Luggage Allowance
Upto 8 kgs, take your luggage with you on the plane

and fly with peace of mind.

Step 7: Free-Of-Charge Catering Service
Sip your tea or coffee by taking advantage of our free-of-charge catering service

and appease your hunger with our delicious sandwiches.

Step 8: Convenient Car-Rental
Need a car? No problem. Because you will be provided with
economical car rental services at many destination airports.



NOW EVERYONE CAN FLY
IN 8 STEPS

Step 1: Online Check In
Your journey is about to begin:
lean back and buy your ticket

from your comfy seat.

Step 2: Flight Miles
Start saving miles by having your ticket validated

when you check in.

Step 3: Advantageous Airport Shuttle Service
Enjoy savings and comfort together by taking

advantage of shuttle service from your doorstep
to the airport and from the airport to anywhere you wish.

Step 4: Economic Parking
Do not worry about finding a spot to park your car

in Ankara and Bodrum.
Moreover, forget about the parking fee.

Step 5: CIP Lounge
At Sabiha Gökçen International Airport, take advantage of the CIP Lounge

where you can read your newspaper or surf the net before taking off.
When it is time to board the plane, reach your gate

accompanied by a specially-assigned escort.

Step 6: 8 Kg. Hand Luggage Allowance
Upto 8 kgs, take your luggage with you on the plane

and fly with peace of mind.

Step 7: Free-Of-Charge Catering Service
Sip your tea or coffee by taking advantage of our free-of-charge catering service

and appease your hunger with our delicious sandwiches.

Step 8: Convenient Car-Rental
Need a car? No problem. Because you will be provided with
economical car rental services at many destination airports.



62

ETKİNLİK TAKVİMİ / CALENDAR OF EVENTS

Etkinlik takvimi
Calendar of events

INDO Aerospace 2012 - The 3rd 
Indonesia’s Aviation, Aircraft & Airport 
Technology 
7-10 Kasım 2012, Jakarta / Endonezya

Endonezya’nın en 
büyük havacılık or-
ganizasyonu olma 
niteliği taşıyan “Indo 
Aerospace 2012”ye 
15 binin üzerinde 
Endonezyalı havacı-
lık, uçak ve havaalanı 
teknolojileri profes-
yonelleri ve uzman-
ları katılacaktır. Sek-
töre dair en kapsamlı 
çözümlemelere ula-
şılacak müzakereler 
yapılacaktır. Etkinlik 
iki yılda bir düzenlenmektedir. 
http://www.indodefence.com

INDO Aerospace 2012 - The 3rd Indonesia’s 
Aviation, Aircraft & Airport Technology 
November 7-10, 2012, Jakarta / Indonesia

Over 15,000 aviation, airplane, and airport 
technology professionals and specialists from 
Indonesia will attend the country’s largest 
aviation fair, “Indo Aerospace 2012”. The event 
features negotiations that will produce most 
comprehensive analysis for the industry. The 
event is held bi-annually. 
http://www.indodefence.com

International Airport Expo 2012 
25-27 Eylül 2012, Las Vegas / ABD

Sektördeki GSE öncüleriyle workshop çalışma-
ları ve seminerler düzenlemek, havacılık ve GSE 
endüstrilerinin karşılaşabileceği sorunları ele 
alarak toplantılarla müzakere etmek amacıy-
la iki yılda bir düzenlenir. Sektörün önde gelen 
yetkililerinin mühim başlıkları detaylı müzake-
re edebilecekleri önemli bir organizasyondur.  
www.internationalairportexpo.com

International Airport Expo 2012 
September 25-27, 2012, Las Vegas / USA

The expo is held bi-annually and aims to 
provide workshops and seminars for the in-
dustry’s leading government-sponsored en-
terprises (GSE) and to host meetings tackling 
possible issues that aviation and GSE indus-
tries might face. It is an important organiza-
tion in which leading industry officials can 
discuss vital topics in a thorough manner.  
www.internationalairportexpo.com

AviaSvit XXI - International Aerospace Salon 
27-30 Eylül 2012, Kiev / Ukrayna

Ukrayna Altyapı, Savunma ve Ekonomi Bakanlıkları 
gibi resmî kuruluşların organizatörlüğünde ger-
çekleşecek olan sekizinci organizasyon, havacılık 
endüstrisinin çeşitli dallarıyla ilgili geniş kapsamlı bir 
etkinlik olma özelliği taşımaktadır. İki yılda bir kez 
düzenlenmektedir.
http://www.aviasvit.com.ua

AviaSvit XXI - International Aerospace Salon 
September 27-30, 2012, Kiev / Ukraine

The event -organized by official institutions like 
the Ukraine Infrastructure, Defense, and Economy 
Ministries- is being held for the eighth time and 
provides extensive insight into various branches 
of the aviation industry. It is held bi-annually.  
http://www.aviasvit.com.ua

17th Annual CyberPsychology & Cyber 
Therapy Conference 
25-28 Eylül 2012, Brüksel / Belçika

Konferans, psikoloji ve teknolojinin birlikte kullanım 
alanlarının sunulduğu ve tartışıldığı, Avrupa’nın önemli 
etkinliklerden biridir. Akademimizde verilen “Uçuş Kor-
kusunu Yenme Programı” gibi programların yeni nesil 
teknolojilerle (virtual reality temelli uçuş simülasyonla-
rı/simülatörleri) birlikte geliştirilmesi açısından önemli 
bir etkinliktir. Yılda bir kez düzenlenmektedir. 
http://interactivemediainstitute.com/CYBER17/in-
dex.htm

17th Annual CyberPsychology & Cyber 
Therapy Conference
September 25-28, 2012, Brussels / Belgium

The conference is one of the leading conferences 
of its kind in Europe. It provides an environment for 
the presentation and discussion of common usage 
areas for psychological and technological applica-
tions. It is an important event for co-developing 
programs (such as our Academy’s own “Conquering 
the Fear of Flying” program) with latest-generation 
technologies (virtual reality-based flight simulators/
simulations). It is held annually.

http://interactivemediainstitute.com/CYBER17/
index.htm



63

ILA2012 Berlin Air Show 
11-16 Eylül 2012, Almanya

Yaklaşık 235 bin ziyaretçinin, stant 
açan 47 farklı ülkeden 1200 civarın-
da firmanın katılımıyla gerçekleşen 
program, havacılık sektörünün her 
alanında hizmet veren yetkilileri 
davet etmekte ve ürün/hizmetle-
rini sergilemelerine, görüşme ve 
anlaşmalar yapmalarına olanak sağ-
lamayı amaçlamaktadır. Almanya’da 
1909 yılından beri düzenlenen 
dünyadaki en eski air show’dur. 
İki yılda bir düzenlenmektedir.  
www.ila-berlin.com

ILA 2012 Berlin Air Show 
September 11-16, 2012, 
Germany

The event annually hosts around 
235,000 visitors and about 1,200 
companies from 47 different coun-
tries. It aims to provide officials from 
every field of aviation with the op-
portunity to present their products 
and services, to make contacts, and 
to arrange deals. It is the oldest air 
show in the world and has been or-
ganized in Germany since 1909.  The 
event is held bi-annually. 
www.ila-berlin.com

Air Show China 2012 
13-18 Kasım 2012, Guangdong / Çin

“Uluslararası Çin Havacılık ve Aerospace Fuarı 
(AirChina)”, Çin merkezî hükümeti tarafından 
ciro edilen tek ticari gösteri organizasyonu 
olma özelliğine sahiptir. Orijinal büyüklükteki 
üretimlerin teşhirinin yapıldığı, ticari buluş-
maların gerçekleştiği, teknolojik değişim ve 
dönüşümler ile uçuş gösterilerinin katılımcıla-
ra takdim edildiği önemli bir etkinliktir. İki yılda 
bir düzenlenmektedir. 
http://www.airshow.com.cn

Air Show China 2012 
November 13-18, 2012, Guangdong / China

“The China International Aviation & Aerospace Exhibition (Air-
show China)” is the only commercial organization financed by 
the Chinese central government. It is an important event where 
visitors are presented with production processes on an original 
scale as well as business meeting opportunities, exhibitions of 
technological changes and developments, and flight shows. It is 
held bi-annually. 
http://www.airshow.com.cn

Japan International Aerospace Exhibition 2012 
9-14 Ekim 2012, Nagoya / Japonya

Dünya havacılık ve uzay sanayiine dair Asya ve Japonya’daki son trendleri, bilgi-
leri, teknolojiyi ve gelişmeleri tedarik 
etmeyi amaçlayan önemli bir orga-
nizasyon olma özelliği taşımaktadır. 
B2B (business-to-business) buluşma-
ları dünya çapında ve Japonya kapsa-
mında efektif bir network tesis etme 
açısından fırsatlar sağlamaktadır. Yıl-
da bir kez düzenlenmektedir. 
http://www.japanaerospace.jp

Japan International Aerospace Exhibition 2012 
October 9-14, 2012, Nagoya / Japan

An important event that aims to give insight into the latest global aviation and 
aerospace industry devel-
opments and technologies 
that are trending in Asia and 
Japan. It provides opportuni-
ties for B2B (business-to-busi-
ness) meetings and creates an 
effective global and Japanese 
network. It is held annually.
http://www.japanaerospace.jp
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