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Havacılık eğitimlerimizde başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Henüz 
bir yıl önce IATA’nın Bölgesel Eğitim Ortağı hâline gelen Türk Hava Yolları Havacı-
lık Akademisi, 2012 yılı içerisinde 17’den fazla IATA eğitimi düzenleyerek 2012 Yılı 
Dünyanın En İyi IATA Bölgesel Eğitim Ortağı Ödülü’ne layık görüldü. Akademi 
olarak oldukça kısa bir süre zarfında kat ettiğimiz bu mesafe, uluslararası ölçekte 
verdiğimiz IATA eğitimlerimizde de en az yurt içi eğitimlerimiz kadar başarılı oldu-
ğumuzu ispatlaması bakımından büyük önem taşımakta.

İkinci kez Avrupa’nın en iyi hava yolu seçilen ve her geçen gün büyümeye devam 
eden Türk Hava Yolları, havacılık için hayati konumda olan eğitim alanında da sürekli 
daha iyisini sunma gayreti içerisinde. Türk Hava Yolları, havacılığın en temel unsuru 
niteliğindeki uçuş güvenliğini sağlamakla sorumlu personeline yönelik eğitimlerini, 
gerçeğe en yakın simülasyonlarla gerçekleştiriyor. Kokpit ve kabin ekipleri ile teknik 
ekiplere verilen teorik eğitimler, özel simülatörlerde veya simülasyon sınıflarında 
verilen pratik eğitimlerle daha etkin kılınıyor. Dergimizin bu sayısında “Dosya” bölü-
mümüz için, Türk Hava Yolları bünyesinde simülasyon yöntemiyle verilen eğitimler 
hakkında kapsamlı bir çalışma hazırladık.

Geleceğin Türk Hava Yolları yöneticilerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen 
ve profesyonel yöneticilik eğitimlerinin verildiği Yönetici Okulu, geçtiğimiz aylarda 
eğitimlerine başladı. Bu büyük ve önemli projede yönetici adaylarının belirlenmesi 
sürecinin mimarı olan, İstihdam, Organizasyon ve Projeler Başkanı Dr. Mahmut De-
mirkan ile bu süreci ve yöneticilik kavramını konuştuk.   

Dergimizde, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve Uçuş Eğitim Başkanlığı tara-
fından verilen eğitimleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda, Yolcu Hizmetleri 
Eğitimlerimiz ve henüz yeni bir eğitim olan Kabin Ekipleri için Etkili İletişim ve Beden 
Dili Eğitimlerimizle ilgili detayları bulabilirsiniz.  

Uçuş Eğitim Başkanlığımıza bağlı olarak görev yapan Kabin Eğitim Müdürü Ne-
vin Çolak’la ve Akademimizin Mali ve İdari İşler Müdürlüğünü yürüten Dr. Özgür 
Kaymaz’la yapmış olduğumuz, birimlerinden bahsettikleri söyleşiler de sayfalarımız 
arasında yer alıyor. 

Sivil havacılık okullarını tanıttığımız bölümümüzde ise, ülkemizin sivil havacılık eği-
timi veren ilk yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi’ni ele aldık. Sayfalarımızda ayrıca, Ortaklığımızda kabin memuru 
alım sürecinin nasıl işlediğine dair bilgilere, “Dinamik Bölgesel Pazarlama Strateji-
si” başlıklı makalemize, Türk Hava Yolları’nda iz bırakan isimlerden emekli kaptan 
Korgün Öztopçu’yla ilgili söyleşimize, özellikle yurt dışından gelen kursiyerlerimize 
yönelik oluşturduğumuz İstanbul tanıtımımıza, Star Alliance ve EAMTC hakkındaki 
yazılarımıza ve daha nicelerine yer verdik. 

İstifade etmeniz temennisiyle…

We wave goodbye to yet another successful year of achievements in avia-
tion training. Turkish Aviation Academy became the Regional Training Part-
ner of IATA just one year ago and was granted the IATA’s 2012 Worldwide 
Top Regional Training Partner Award after having held more than 17 IATA 
training programs in 2012. The fact that the Academy has gone such a long 
way in such a short period of time proves that we are as successful at inter-
national IATA training programs as we are at local ones.

Selected for the second time as the best airline in Europe and continuing 
to grow with each passing day, Turkish Airlines endeavors to consistently 
offer better training solutions knowing that it is a crucial factor in aviation. 
Turkish Airlines utilizes the most realistic simulations available for its training 
programs geared towards its staff who are responsible for flight security 
— a critical element of aviation. Theoretical training for cockpit and cabin 
crews and technical teams are reinforced with applied training sessions in 
special simulators or simulation classes. For the “File” section in this issue of 
our magazine, we have prepared a comprehensive study on Turkish Airlines’ 
training programs that use simulation methods.

The School of Management was opened a few months ago to provide 
professional management training for future managers of Turkish Airlines. 
We spoke with Dr. Mahmut Demirkan — the Director of Employment, Or-
ganization, and Projects as well as the architect of the prospective manager 
nomination process — about this great and significant project and about the 
concept of management. 

Our magazine continues to introduce the training programs offered by Turk-
ish Aviation Academy and the Flight Training Directorate. In this issue, you can 
find the details of Passenger Services Trainings and of a new program: Effi-
cient Communication and Body Language Trainings for Cabin Crew. 

Two more interviews appear on our pages: Cabin Training Manager Nevin 
Çolak, who works at the Flight Training Directorate, and Dr. Özgür Kaymaz, 
the Manager of the Financial and Administrative Affairs Department of the 
Academy. Both discuss their departments. 

In the section where we introduce the civil aviation schools in Turkey, we 
write about Anadolu University Faculty of Aviation and Space Sciences, which 
is the first academy to provide civil aviation education in Turkey. Our pages 
also include the information about how the flight attendant recruitment 
process works; an article entitled “Dynamic Regional Marketing Strategy”; an 
interview with Korgün Öztopçu, a retired captain who left an indelible mark 
on Turkish Airlines; an overview of Istanbul made especially for international 
course attendees; articles on Star Alliance and EAMTC; and much more. 

Wish you a pleasant reading…

Başarılarla dolu bir yılın ardından
A year filled with achievements

F. Zehra Bayrak
TAA Genel Yayın Yönetmeni / TAA Editor in Chief
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DOSYA / FILE

Türk Hava Yolları’nda, 
eğitimde simülasyon
Simulations in trainings 
at Turkish Airlines
Hizmet kalitesi bakımından standartlarını her zaman yüksek tutan ve yolcuların sadece konforu ve memnuniyeti için değil 
emniyetleri için de daha iyisi için çalışan Türk Hava Yolları, personelini ne kadar iyi eğitirse bunu o kadar iyi başaracağının 
farkındalığıyla, eğitime büyük önem vermektedir. Pilotlardan kabin memurlarına ve teknisyenlere kadar, uçuş emniyeti ve 
güvenliği için hayati konumda olan personelinin eğitimlerini gerçeğe en yakın simülasyonlarla gerçekleştirmektedir. Türk 
Hava Yolları’nda pilotlar ve kabin memurları, yüzlerce uçuş senaryosunun yaşatılabildiği ileri teknoloji ürünü simülatörlerde 
her türlü normal ve acil durum şartlarına karşı profesyonel eğitim almakta, simülatör sınıflarında verilen teknik eğitimlerle 
teknisyenler daha deneyimli hâle gelmektedir.

Turkish Airlines attaches great importance to training, strives to maintain highest service quality standards and values not 
only the comfort and satisfaction but also the security of its passengers. We know that the better we train our staff, the 
more successful we will be. All staff members who play a crucial role in flight safety and security —including pilots, flight 
attendants, and technicians— are trained using the most realistic simulations available. At Turkish Airlines, pilots and flight 
attendants are trained for regular and emergency conditions in high-tech simulators, where hundreds of flight scenarios 
can be created to allow technicians to gain experience through technical training programs provided by simulator classes.
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1. Kokpit ekibinin eğitimi için kullanılan simülatörler
1. Simulators used for cockpit crew training

Uçuş simülatörü nedir?
Uçuş simülatörü; uçağın kokpitiyle bire-

bir aynı sistemlere sahip olan, pilotların 
her türlü koşula göre sanal uçuş gerçek-
leştirerek eğitim yaptığı, hidrolik ayakların 
üzerinde hareket eden bir kabin simü-
lasyonudur. Pilotların uçuş eğitimlerinin 
önemli bir kısmı, simülatör eğitmeni eş-
liğinde simülatörlerde gerçekleştirilir. Si-
mülatörler sayesinde pilotlar, uçuş sırasın-
da yaşanabilecek her türlü acil durumdan 
en kötü meteorolojik koşullara kadar, en 
zor şartlara yönelik eğitim almakta, dün-
yanın en riskli havalimanlarına sanal iniş ve 
kalkış yapabilmektedirler.

Uçuş simülatörü, gerçek uçağın birebir 
aynısı olan bir kokpit, dış dünyadaki gö-
rüntüleri aslına çok yakın uyarlayan bir gö-
rüş sistemi, uçağın aerodinamik modelinin 
bulunduğu ve uçak sistemlerinin hareket-
lerini simüle eden ana simülasyon yazılımı 
gibi birçok alt sistemden oluşmaktadır.

Türk Hava Yolları’nda bulunan simü-
latörler

Türk Hava Yolları, 1995 yılına kadar, si-
mülatör eğitimi için yurt dışındaki eğitim 
merkezlerinden yararlanmış, 1995 yılında 
ise ilk olarak Boeing 737-400 simülatörü-
nü satın almıştır. Zaman içerisinde filodaki 
uçak sayısının ve uçak tiplerinin artışına 
paralel olarak simülatör cihazlarının da sa-
yısı artmıştır. Şu an Türk Hava Yolları, böl-
gedeki en iyi uçuş simülatörlerine sahip 
merkezlerden biri durumundadır.

Gerçek uçuşta gerçekleştirilmesi müm-
kün olmayan acil durum çalışmaları için en 
iyi seçenek olan simülatörlerde, başlangıç 
eğitimlerinin yanı sıra, kokpit personeline 
yılda iki kez tazeleme eğitimleri verilmek-
tedir. Yılda yaklaşık 8 bin kişi simülatör eği-
timi almaktadır.

Simülatörler, eğitimleri tamamlaması ve 
başarılı kılması açısından, günlük bakım sa-
atleri dışında sürekli olarak çalışmaktadır. 

What is a flight simulator?
A flight simulator is a cabin that moves 

on hydraulic jacks and that has systems 
identical to those on the cabin of an origi-
nal aircraft. Pilots are trained with simula-
tors through virtual flights on every pos-
sible real-life conditions. A considerable 
part of flight training for pilots is provided 
through simulations created by a simula-
tion trainer. Thanks to simulators, pilots 
are trained for the toughest conditions, 
including in-flight emergencies and the 
most severe weather conditions, and are 
able to make virtual landings and takeoffs 
at the riskiest airports in the world.

The flight simulator consists of various 
subsystems, including a cockpit that is 
identical to that of an original aircraft, 
a vision system that creates realistic ex-
ternal images, and a simulation software 
that incorporates the aerodynamic mo-
del of an aircraft to simulate the move-

ments of aircraft systems. 

Simulators available at Turkish Air-
lines

Turkish Airlines used training centers 
abroad for simulated training until 1995 
when it purchased its first Boeing 737-
400 simulator. Over time, as the num-
ber and types of aircrafts in the fleet in-
creased, so did the number of simulation 
devices. Today, Turkish Airlines boasts to 
have some of the best flight simulators in 
the region.

Simulators are the best alternative to 
deliver emergency training that are im-
possible to practice in real flights. Cockpit 
crew receive an initial training comple-
mented with two refreshment courses 
every year. Approximately 8,000 people 
are trained annually in simulators.

Except for the daily maintenance hours, 
simulators operate continuously in order 
to complete the training programs in a 
successful manner. The internal tempera-
ture of the building must be kept at a 
constant 18-21 degrees Celsius in order to 
cool down the simulators.

Today, Turkish Airlines has six types of 
aircraft: the B737 and B777 from Boeing 
and the A320, A310, A330, and A340 from 
Airbus. The Flight Training Directorate at 
Turkish Airlines has six simulators that can 
be used for the training on all aircrafts 
except the A310. Training for the A310 
aircrafts is provided by contracted compa-
nies abroad. 

Simulators owned by Turkish Airlines:
• Two B737s
• Two A320s
• One 777
• One A330/340

B737: The B737 simulator is produced 
by Thales and its vision system is made by 
Rockwell Collins. The simulator is capable 
of training a B737 pilot on all licensing re-
quirements. Any subsequently required 
training can be provided readily through 
constant updates. The simulator has an 
hydraulic motion platform.

B777: The B777 simulator is also pro-
duced by Thales with a vision system 
made by Rockwell Collins. The simulator 
is capable of training a B777 pilot on all 
licensing requirements and is constantly 
updated. The simulator has an electrical 
motion platform.

Artuğ Açıl  (B777 Sorumlu Kaptan Pilotu / B777 Commander)
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Simülatörlerin soğutması için binanın iç sı-
caklığı sürekli olarak 18-21 derece arasında 
tutulmaktadır.

Şu an Türk Hava Yolları’nda altı tip uçak 
bulunmaktadır. Bunlar Boeing firmasının 
B737 ve B777, Airbus firmasının ise A320, 
A310, A330 ve A340 uçaklarıdır. Türk Hava 
Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı bünyesinde, 
A310 uçağı haricindeki diğer tüm uçakla-
rın eğitimi için toplam altı adet simülatör 
bulunmaktadır. A310 uçaklarının uçuş 
eğitimleri için ise yurt dışı anlaşmalar ya-
pılmakta olup gerekli eğitimler anlaşmalı 
kurumlarda sağlanmaktadır. 

Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan si-
mülatörler:

• 2 adet B737
• 2 adet A320
• 1 adet 777
• 1 adet A330/340

B737: B737 simülatörünün üreticisi 
Thales olup görüş sistemi ise Rockwell 
Collins’tir. Simülatör, bir B737 pilotunun 
bütün lisans gerekliliklerini sağlayacak eği-
timi verecek kapasitededir. Sürekli güncel-
lemelerle, yeni ihtiyaç duyulan eğitimler 
de kolaylıkla ekiplere verilebilmektedir. Si-
mülatörün hareketini sağlayan sistem ise 
hidrolik olarak çalışmaktadır.

B777: B777 simülatörünün üreticisi de 
Thales firması olup görüş sistemi de yine 
Rockwell Collins’tir. Bir B777 pilotunun 
bütün lisans gerekliliklerini sağlayacak eği-
timi verecek kapasitede olan B777 simü-
latörü, sürekli olarak güncellenmektedir. 
Simülatörün hareketini sağlayan sistem ise 
elektrikli olarak çalışmaktadır. 

A320: Thales firması tarafından üretil-
miş bir diğer simülatörümüz olan A320 
simülatörünün görüş sistemi de Rockwell 
Collins firmasına aittir. Simülatör, bir A320 
pilotunun bütün lisans gerekliliklerini sağ-
layacak eğitimi verecek kapasitededir ve 
sürekli güncellemelerle, ihtiyaç duyulan 
yeni eğitimler için kolaylıkla adapte edile-
bilmektedir. Simülatörün hareketini sağla-
yan sistem ise elektro-hidrolik olarak ça-
lışmaktadır. 

A330: Yine Thales ve Rockwell Collins ta-
rafından üretilmiş olan A330 simülatörü, 
bir A330 pilotunun bütün lisans gereklilik-
lerini sağlayacak eğitimi verebilmektedir. 
Sürekli güncellenerek yeni eğitim ihti-
yaçlarına cevap verebilen bu simülatörün 
hareketini sağlayan sistem, hidrolik olarak 
çalışmaktadır. 

A330 simülatörünün bir başka özelli-
ği ise, aynı simülatörde A340 pilotlarının 
eğitiminin de verilebilmesidir. Bunun için 
gerekli olan düzenlemeler, ihtiyaç hâlinde 
gaz kolu panelinin ve ilgili yazılımların de-
ğiştirilmesi ile sağlanmaktadır. Buradaki 
kolaylık, Airbus firmasının bu uçakları üre-

tirken uygulamış olduğu 
kolaylıklardan kaynaklan-
maktadır. Bu uçakların 
kullanımında uygulama 
olarak hiçbir fark bulun-
mamaktadır ve kokpitleri 
de, gaz kolları sayısı dışın-
da tamamen aynıdır.

Simülatör eğitimleri-
miz yoğun talep görü-
yor

Türk Hava Yolları, en son 
teknolojilerin kullanıldığı 
simülatörlerinde, kendi 
pilotlarının yanı sıra yerli 
ve yabancı hava yolu şir-
ketlerinin pilotlarına da, 
normal ve acil durum 
koşullarına yönelik olarak 
ihtiyaç duyulan her türlü 
pilotluk eğitimini verebil-
mektedir. Uluslararası sivil 
havacılık standartlarına 
sahip olan bu eğitimler, 
alanında uzman ve tecrü-
beli eğitmenler aracılığıy-
la Türk Hava Yolları Uçuş 
Eğitim Başkanlığı bünye-
sinde gerçekleştirilmek-
tedir. Simülatörlerimizin nicelik ve niteliği 
bakımından Türkiye’de bir benzeri bulun-
mayan simülatör eğitimlerimiz, civardaki 
bölge ülkeleri tarafından da yoğun talep 
görmektedir.

Simülatörlerde gerçekleştirilen eği-
timler

Simülatörde çalışılabilecek eğitimler çok 
çeşitlidir. Örneğin bir simülatörde yangın 
senaryosu oluşturulup bu koşullar altında 
kokpitteki uygulamaların eğitimi verilebil-
mektedir. Ya da tek motoru durmuş bir 
uçakta meydana gelen savrulma simüla-
törde yaşatılıp, pilotun bu durumda uçağı 
nasıl kumanda etmesi gerektiği gösterile-
bilir. Ayrıca eğitim sırasında pist koşulları 
değiştirilebilir; kaygan ve kuru pist arasın-
daki fark aktarılabilir. Eğer pilotun kuman-
da melekesi arttırılmak isteniyorsa en sert 
koşullarda türbülans canlandırılabilir ve 
gerçek uçaktaki gibi simülatörün de sü-
rekli sallanması sağlanabilir.

Bunların yanı sıra, sis, tipi gibi, görüşün 
düşük, havanın sert ve rüzgârlı, pistin kay-
gan olduğu durumlar oluşturulup bir pi-
lotun en kötü hava şartlarında uçağa nasıl 
güvenmesi gerektiği anlatılabilir. Bu şartlar 
ayrıca uçağın oto-pilotuyla yapılacak oto-
matik iniş eğitimi için de kullanılabilir.

Türk Hava Yolları’nda uluslararası sivil ha-
vacılık otoritelerinin gerekliliklerinden olan 
tek motor, yangın, kötü hava koşulları, 
trafik ve maniadan kaçınma hareketleri, 
kalkıştan vazgeçme, düşük görüş şartları 
gibi acil durumlar, simülatörlerde uygula-
nabilmektedir.

A320: The A320 simulator is another 
device produced by Thales with a vision 
system made by Rockwell Collins. The 
simulator is capable of training an A320 
pilot on all licensing requirements. In ad-
dition, it is constantly updated and easily 
adaptable to any new training needs. The 
simulator has an electro-hydraulic mo-
tion platform. 

A330: Also produced by Thales and 
Rockwell Collins, the A330 simulator is 
capable of training an A330 pilot on all 
licensing requirements. Updated con-
stantly to respond to any new training 
needs, the simulator has a hydraulic mo-
tion platform. 

The A330 simulator is also capable of 
training A340 pilots. The simulator adapts 
to this type of training by changing the 
throttle lever panel and the related soft-
ware. This extra capability is provided by 
Airbus at the production phase of the 
two aircrafts. There is no difference in 
terms of piloting and their cockpits are 
nearly identical except for the number of 
throttle levers.

There is a great demand for our sim-
ulated training programs

In addition to its own pilots, Turkish Air-
lines is able to train pilots from local and 
international airlines in both regular and 
emergency conditions through its hi-
tech simulators. These training programs 
provided by the Flight Training Directo-
rate of Turkish Airlines are up to interna-
tional civil aviation standards. Unrivaled in 

Turkey in terms of quantity and quality, 
our simulators are in high demand from 
neighboring countries.

Training programs provided through 
simulators

A great variety of training can be provid-
ed by the simulators. For instance, a fire 
scenario can be created in the simulator 
to train the cockpit crew on procedures 
to be carried out under these conditions. 
A scenario can also be created to simulate 
the drift during mid-flight single engine 
failure to show the pilot how to control 
the aircraft in these cases. In addition, 
the runway conditions can be changed 
during training to show the difference 
between a slippery and a dry tarmac. If 
the pilot’s ability to command needs to 
be improved, turbulence can be simu-
lated under toughest conditions so that 
it shakes the simulator constantly, just as 
it would in a real plane. 

In addition, it is possible to create fog 
and snowstorm scenarios with low visibil-
ity and severe and windy weather condi-
tions and even a slippery runway in order 
to show how a pilot must guide the air-
craft under the harshest weather condi-
tions. These scenarios can also be used 
for training autopilot landing.

Turkish Airlines is able to simulate any 
emergency as required by the interna-
tional civil aviation authorities, includ-
ing single-engine operation, fire, severe 
weather conditions, traffic and obstacle 
avoidance movements, aborted takeoff, 
and low visibility.
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Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı’na 
bağlı Kabin Eğitim Müdürlüğü’nde, kabin 
ekiplerine ve kabin memuru adaylarına, 
sınıf içi eğitimlerinin yanı sıra simülasyon 
metoduyla uygulamalı eğitimler de veril-
mekte, böylece eğitimin etkin, öğrenilen 
bilgilerin kalıcı olması sağlanmaktadır. Her 
dersin içeriğine göre hazırlanmış istasyon-
larda LCD ekranlar, bilgisayarlar ve uçak 
içinde kullanılan malzemelerle desteklenen 
“mock-up” (uygulama istasyonu) alanında 
CEET (Cabin Emergency Evacuation Trai-
ner) olarak adlandırılan acil durum tahliye 
eğitimi simülatörlerinde ve CST (Cabin Ser-
vice Trainer) olarak adlandırılan servis alan-
larında uygulamalı olarak simülatör eğitim-
leri gerçekleştirilmektedir. 

İstasyonlar
Katılımcılar, 7-8 kişilik gruplar hâlinde, bir 

eğitmen eşliğinde istasyonlara gelerek, 
eğitmenin verdiği bilgileri pratik uygulama-
larla pekiştirir, uçak ekipmanlarını tanıma-
larına olanak sağlayan uygulamalar yapar, 
bilgilerini tazeler, ekip hâlinde bir sorunu 
çözme, olaylara farklı açılardan bakarak 
doğruyu bulma imkânlarını elde ederler. 
Hedef, bilginin en kalıcı şekilde görsel ve 
uygulamalı çalışmalarla verilebilmesidir.

Tehlikeli Maddeler İstasyonu: IATA’nın 
(Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) DGR 
(Dangerous Goods Regulations / Tehli-
keli Maddeler Kuralları) kitabında yer alan 
etiketli kutular, parfüm şişeleri, uçak mal-
zemeleri gibi materyaller bu istasyonda 
sergilenir. Bu bölümdeki videolarda yanıcı 
likitler, patlayıcı ve yanıcı maddeler, tehli-
keli ve gizli tehlikeli maddeler, dizüstü bil-
gisayar yangınları gösterilir. Kabinde açığa 
çıkabilecek bir tehlikeli maddeye karşı kabin 
ekiplerinin alacağı önlemler bu istasyonda 
uygulamalı olarak anlatılır.

“Survival” İstasyonu: A330, B777 
ve A321 uçaklarımızda bulunan “slide-
raft”lerdeki (suya inişte bot olabilen kaydı-
raklar) “survival kit” (hayatta kalma çanta-
sı) malzemeleri burada sergilenir. Tahliye 
sonrası suda veya karada hayatta kalma 
mücadelesi verilirken, kabin ekiplerinin 
yapmaları gerekenler; malzemelerin kul-
lanımı, tente kurulumu, can yeleklerinin 
kullanımı ve türleri bu istasyonda uygula-
malı olarak anlatılır. Katılımcılar malzeme-
lere dokunarak (“touch drill”), kullanmaları 
gerektiğinde malzemeleri aktif duruma 
nasıl getireceklerini öğrenirler.

Oksijen İstasyonu: Uçaktaki oksijen 
kaynaklarının sergilendiği oksijen istasyon-
larında, taşınabilir oksijen tüpleri ve sabit 
oksijen sistemi (oksijen jeneratörleri ve 
maskeler) “touch drill” eğitimi için yerleşti-
rilmiştir. Video sisteminde, kabinde basınç 
boşalması olduğunda yapılması gerenler, 
fizyolojik değişimler ve “hypoxia” filmleri 
gösterilmektedir.

Normal Emniyet Kuralları İstasyonu: 
Kabin bagajları, acil çıkış kapılarının yanına 
oturamayacak yolcuların tanımı, özel yolcu-
lar ile ilgili uygulamalar, uçakta yolcu varken 
yakıt alımı kuralları, kabine alınması yasak 
olan malzemeler (baston vb.) gibi konuların 
anlatıldığı ve uygulatıldığı bölümdür.

Havacılık Güvenliği İstasyonu: Uçuşta 
karşılaşılabilecek güvenlik sorunlarıyla ilgili 
görsellerin sunulduğu ve uygulamaların 
yapıldığı istasyondur.

Yangın İstasyonu: Uçakta oluşabilecek bir 
yangın, her zaman hazırlıklı olunması gere-
ken bir risktir. Uçakta yangın ve duman duru-
munda hangi malzemelerin nasıl kullanıldığı, 
yangın söndürücüler, koruyucu eldivenler 

In addition to classroom training, the 
Cabin Training Department, which oper-
ates under the Flight Training Directorate 
of Turkish Airlines, provides cabin crew 
and future flight attendants with applied 
training through simulations, thus ensur-
ing efficient training and lasting knowl-
edge. Flight simulator training programs 
are provided at the stations designed to 
support the curriculum of each course. 
The stations include a mock-up area 
(application station) equipped with LCD 
screens, computers, and aircraft materi-
als; a Cabin Emergency Evacuation Trainer 
(CEET); and service areas called Cabin Ser-
vice Trainers (CST). 

Stations
Attendants arrive at stations in groups of 

7 or 8, accompanied by an instructor. They 
reinforce the information provided by the 
trainer through practice as they familiarize 
themselves with the aircraft equipment 
and update their knowledge. They also 
have the chance to solve problems as a 
team and to find out the right course of ac-
tion by looking at incidents from different 
angles. The objective is to give information 

through visual 
and hands-
on drill in the 
most memo-
rable way.

Dangerous 
Goods Sta-
tion: This sta-
tion presents 
labeled boxes, 
perfume bot-
tles, and air-
plane materi-
als, all of which 
are included in 
the Danger-
ous Goods 
Regulat ions 
(DGR) of the 
International 
Air Transport 
A s s o c i a t i o n 
(IATA). Videos 
show inflam-
mable liquids, 
explosive and 
c o m b u s t i -
ble materials, 
d a n g e r o u s 
and potentially 

dangerous materials, and laptop fires. This 
station demonstrates through practice the 
measures cabin crews can take against any 
dangerous materials that may be brought 
into the cabin.

Survival Station: This station exhibits 
survival kit materials available in slide-rafts 
(slides which can turn into boats in case 
of a ditching) in A330, B777, and A321 air-
crafts. The training provided in this station 
includes the procedures to be followed by 
the cabin crews in the struggle for survival 
on water or land after evacuation as well 
as information on how to use materials, 
to pitch a tent, and the uses and types of 
life jackets. Attendants touch the materials 
(touch drill) to learn how to activate them 
when required.

Oxygen Station: This station demon-
strates the oxygen sources in the aircraft. 
Portable oxygen cylinders and a fixed 
oxygen system (oxygen generators and 
oxygen masks) are used to enable “touch 
drill” training. The video in this station 
shows the procedures to be performed 
in the case of cabin decompression 

2. Kabin ekibinin eğitimi için kullanılan simülatörler
2. Simulators used for cabin crew training
Özlem Şakiroğlu (Kabin Yer Eğitim Öğretmeni / Cabin Training Instructor)
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(kevlar eldiven), “smoke hood” (koruyucu 
duman maskeleri) bu istasyonda sergilenir.

“Mock-up” alanının bahçesinde yangının 
aktif olarak söndürülebildiği bir istasyon 
bulunmaktadır. Kabin içinde yangın çıkma 
riski olan baş üstü dolaplarında, koltukta, fı-
rınlarda veya tuvaletlerde çıkan yangını ka-
tılımcılar yangın söndürücü kullanarak sön-
dürür. Bu uygulamada, yangının ısı etkisini, 
erken ve doğru müdahalenin önemini fark 
ettirmek, asıl hedeftir. 

İstasyonlarda verilen eğitim, acil durum 
tahliye eğitimi simülatörlerinde (CEET) uy-
gulamalı olarak devam eder. Acil durum 
malzemelerini istasyonlardaki eğitimler ile 
tanıyan katılımcılar, CEET’lerde hangi so-
runda hangi malzemeyi nasıl kullanacakla-
rını uygulayarak öğrenirler.

Kabin Acil Durum Tahliye Eğitimi  
Simülatörleri (CEET)

Kabin Eğitim Müdürlüğü’nün eğitim ça-
lışmalarında kullanılan CEET’lerde, kabin 
memurlarına hazırlıklı ve hazırlıksız tahli-
ye eğitimleri, uçuş esnasında oluşabilecek 
yangınla mücadele yöntemleri, kalabalığın 

idare ve yönetimine dair eğitimler uy-
gulamalı olarak verilmekte, ayrıca kokpit 
personeline acil tahliye metotları uygulatıl-
maktadır. “Mock-up” alanında bulunan bu 
simülatörlerden biri A320 / A321 simülatö-
rü, bir diğeri B737, A340 ve A310 simüla-
törüdür.   

Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim 
Başkanlığı’nda, Türk Hava Yolları’nın uçuş 
personelinin yanı sıra yerli ve yabancı diğer 
hava yollarının personeline kapsamlı ve ge-
niş bir yelpazede eğitim seçenekleri sunul-
maktadır. Kabin ekipleri, “uçuş emniyeti”ni 
maksimum seviyede sağlamaya yönelik bu 
simülatör eğitimlerinde acil durumlara en 
etkin müdahale yetilerini geliştirme fırsatı 
bulmaktadırlar.

Kabin ekipleri, acil durum olasılığına karşı 
bu CEET’lerde ugulama yaparak, yolcuların 
tahliyede yönlendirilmesi, kabinde basınç 
boşalmasında verilecek komutlar ve yapılacak 
ilk yardım gibi çalışmalarla birlikte; kokpit eki-
binin uçuşta inkapasite olması durumunda 
kendisini koltuğunda emniyete alma, koltu-
ğu geriye çekme, check-list okuma uygula-
malarını yaparlar. Oluşabilecek acil durumda 

risk yönetiminin etkinliği, 
simüle edilmiş acil durumda 
kokpitteki atmosferin bizzat 
yaşatılarak uçuş eğitiminde 
kalitenin arttırılması hedef-
lenmiştir.

Kapı Açma Kapama Eği-
timi Simülatörleri

Türk Hava Yolları bünyesin-
de eğitim alan kabin ekip-
leri, uçak başına gitmeden, 
“Door Trainers” adı verilen 
simülatörler aracılığıyla, nor-
mal şartlar altında kapı açma 
kapatma çalışmalarının yanı 

and gives information on physiological 
changes and “hypoxia”.

Normal Safety Station: This station pro-
vides definitions and information about 
cabin luggage, description of passengers 
who cannot sit by the emergency exits, 
practices related to special passengers, 
refueling rules with passengers still on 
board, and objects forbidden inside the 
cabin (e.g. sticks).

Inflight Security Station: This station 
provides visual information and applica-
tions on security issues that may occur 
during the flight.

Fire Fighting Station: A fire in an air-
craft is a risk for which one must always 
be prepared. This station exhibits and de-
scribes equipment to be used in a case of 
fire or smoke on board as well as the fire 
extinguishers, protective (kevlar) gloves, 
and smoke hood.

There is a station in the garden of the 
mock-up area where the fire can be ex-
tinguished. Attendants extinguish a fire 
that erupts in risky areas in the cabin  
-including overhead lockers, seats, ovens, 
or restrooms- by using fire extinguishers. 
Here, the main objective is to raise aware-
ness of the effects of heat in a fire, as 
well as the importance of early and cor-
rect intervention. 

Training provided in the stations con-
tinue with hands -on sessions using cabin 
emergency evacuation trainers (CEET). 
The attendants practice hands- on about 
which equipment in the correct time with 
the correct way in the CEETs, after been 
familiarized with the emergency equip-
ment through the training at the stations. 

Cabin Emergency Evacuation Train-
ers (CEET)

 Used in the training programs by the 
Cabin Training Department, the CEET pro-
vides applied training for flight attendants 
on prepared and unprepared evacuations, 
fire/fighting methods to be used on 
the aircraft, handling and managing the 
crowd. Emergency evacuation methods 
are also given to the cockpit crew. One of 
the CEETs used in the mock-up area is for 
A320 / A321 and the other for B737, A340, 
and A310. 

The Flight Training Directorate of Turk-
ish Airlines offers a broad variety of trai-
ning opportunities not only for their own 
flight crew at Turkish Airlines, but also for 
the staff of local and international airlines. 
These simulated training programs aim to 
ensure maximum flight safety, enabling 
cabin crews to intervene in emergency 
situations as effectively as possible.

Cabin crews practice in these CEETs to 
guide passengers during an evacuation, 
the commands to be issued in the case 
of cabin decompression, and first-aid 
interventions as well as the procedures 
to be followed in case of an incapaci-
tated cockpit crew securing him/herself 
in the seat, drawing back the seat, and 
reading the checklist. The purpose is to 
ensure effective risk management in an 
emergency and to improve the quality 
of flight training by replicating a real-life 
emergency situation.

Door Trainers
In the simulators known as Door Train-

ers, cabin crews trained by Turkish Airlines 
are able to practice opening and closing 
the doors under normal conditions as 
well as “slide armed / disarmed” applica-
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sıra, “slide armed / disarmed” uygulamala-
rını, uçuş öncesi “slide presssure check”leri 
(“slide” basınç kontrollerini), “door pressure 
check”i (pnömatik basınç kontrolünü), “door 
block”, “door jammed”, “slide” ile açılan ka-
pıların ikazı, acil durumda kapıları “slide” ile 
açma, kapıları içeriden ve dışarıdan açma 
kapama uygulamalarını yapabilmektedirler. 

A320 Door Trainer: 2010 yılında Türk Hava 
Yolları’na teslim edilen A320 Door Trainer ci-
hazı, I tipi kapının birebir eşi olarak dizayn 
edilmiştir. Kapı, manuel ve pnömatik güçle 
açılma özelliğine sahiptir. Ön bölümünde 
bulunan FAP’de (Forward Attendant Pa-
nel) “emergency” (acil durum) ışıkları, EVAC 
(evacuation / tahliye) ikazı, “doors&slides”, 
“smoke detector” sayfaları kontrol edilebil-
mektedir. Kumanda istasyonunda bulunan 
eğitmen, çeşitli senaryolar vererek uygula-
maları çeşitlendirebilmektedir. Tahliye se-
naryoları uygulanırken dış şartların durumu; 
yangın, duman, orman, deniz, merdiven 
gibi çeşitli görüntüler ile değiştirilebilmek-
tedir. Derslerde katılımcılar birer birer ekip 
koltuklarına oturup, omuz ve bel kemerle-
rini bağlar, kapı açma senaryolarında durum 
değerlendirmesi yaparak yolcuyu yönlendi-
ren doğru komutları tekrar ederler.

B777 Door Trainer: 2011 yılında satın 
alınarak B777 eğitimlerinde kullanılmak 
üzere faaliyete geçmiş olan B777 Door 
Trainer’da “EVAC command” (tahliye-
yi başlatan ikaz), kapı penceresinden dış 
şartların değişen görselleri, ana kapılar ve 
acil çıkış kapıları ile ilgili EPAS (Emergency 
Power Assist System / Acil Durum Yardım-
cı Gücü) kontrolleri bulunur. “Decompres-
sion” (basınç boşalması) uygulamalarında 

“mask release” ile maskelerin düşürülmesi 
sağlanabilmektedir. “Mock-up” bölgesin-
de bulunan “door trainer”ın yanında 4,75 
metre yüksekliğinde, çift kayma yollu “sli-
de” da mevcuttur.

Kabin İkram Simülatörleri
Skytrax şirketi tarafından yapılan değerlen-

dirmeler sonucu Avrupa’da ikinci kez   “eko-
nomi sınıfında en iyi ikram veren hava yolu” 
seçilen Türk Hava Yolları’nda kabin ekipleri; 
etkin iletişim, sunum şekilleri, sunulan ikram 
ve seçenekleri, B/C ve Y/C sınıflarındaki ik-
ram farklılıkları konularındaki eğitimlerini, 
Cabin Service Trainer-CST (Kabin İkram Si-
mülatörü) olarak planlanmış sınıflarda uygu-
lamalı olarak öğrenirler.

Eğitmenler CST’lerde, servis şekillerini, 
beden dili kullanımını, yiyecek ve içecek-
lerin doğru telaffuzunu anlatır, gösterir 
ve uygulatır. Tüm hatlarda yüklenen ikram 
seçenekleri, uçaklardaki yükleme planla-
rına uygun olarak CST’lere Turkish DO&CO 
firması tarafından gönderilir ve kursiyerler 
burada servis prosedürlerine uygun olarak 
birebir uygulama yaparlar.

CST’lerde ayrıca, kabin içi normal emniyet 
kuralları, uçak güvenlik araması gibi uygu-
lamalar da gerçekleştirilir. Diğer katılımcılar 
çalışmaları dışardan izleyerek uygulamalar-
daki hataları gözlemler.

Kabin ekiplerimiz, Türk Hava Yolları’nın 
hedeflerine ulaşmasında rollerinin ne denli 
önemli olduğunun farkındadırlar. Gelişmiş 
teknolojilerin ve yeni trendlerin uygulandı-
ğı, simülasyon yöntemiyle gerçekleştirilen 
uygulamalı eğitimlere katılan yeni nesil ka-
bin memurlarımız, görevlerine, uçuşta kar-
şılaşabilecekleri her türlü sorunun çözümü 
için hazır olarak başlamaktadırlar.

tions, pre-flight slide pressure checks, 
door pressure checks (pneumatic pres-
sure checks), practice with blocked doors 
and jammed doors, warnings on door 
opening with a slide, opening the doors 
with a slide in case of an emergency, and 
opening and closing the doors from in-
side and outside, all without the need to 
get on a real aircraft. 

A320 Door Trainer: Delivered to 
Turkish Airlines in 2010, the A320 Door 
Trainer is designed to be an authentic 
replica of the I-type cabin. The door can 
be opened manually and with pneumatic 
power. The emergency lights, the EVAC 
(evacuation) warning, the doors and 
slides, and the smoke detector pages can 
be checked on the Forward Attendant 
Panel (FAP) situated at the front end of 
the simulator. The trainer, who is posi-
tioned at the command station, is able 
to diversify training by cr-eating several 
different scenarios. With the evacuation 
scenarios, external conditions can be 
changed with various visuals such as fire, 
smoke, forest, sea, or stairs. At the train-
ing sessions, the attendants get in their 
seats one by one, fasten their shoulder 
and waist belts, and repeat the correct 
commands to guide the passengers af-
ter having assessed the situation in the 
door opening scenarios.

B777 Door Trainer: Purchased for B777 
training and commissioned in 2011, the 
B777 Door Trainer have the EVAC com-
mand (warning initiating the evacuation), 
changing images of external conditions 
seen from the door window, and Emer-
gency Power Assist System (EPAS) con-

trols for the main doors and emergency 
exits. For the decompression scenarios, 
masks can be deployed through the mask 
release function. The door trainer in the 
mock-up area also has 4.75 m high es-
cape slides with dual lanes.

Cabin Service Trainers 
In Turkish Airlines -which was rated by 

Skytrax for the second time as the airline 
offering “the world’s best economy class 
catering”- cabin crews receive applied trai-
ning on effective communication, ways of 
presentation, choices of catering, and the 
catering differences between B/C and Y/C 
in the Cabin Service Trainer (CST). 

In the CST, instructors describe, show, 
and have the attendants practice how to 
provide service, how to use their body lan-
guage in a correct manner, and the cor-
rect pronunciation of the names of the 
food and beverages. Catering choices are 
sent by the DO&CO company to CSTs in 
compliance with the loading plans for the 
aircrafts on all lines. The trainees are thus 
able to practice the service procedures ex-
actly as they would on the actual flights.

The CST also allows for training on nor-
mal cabin safety rules and aircraft secu-
rity searches. Other trainees can watch 
the training sessions to observe possible 
mistakes.

Our cabin crews are aware of the im-
portance of their role in enabling Turk-
ish Airlines to achieve its goals. The new 
generation of flight attendants begin 
their active duty ready to solve any 
problems they may encounter in flight, 
after completing simulated training sup-
ported with advanced technology and 
the latest trends.
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Simülasyon eğitiminde bir yenilik daha: Airbus 320/321 CEET
Another innovation in simulated training: the Airbus 320/321 CEET

Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı’nın, 
bünyesindeki eğitim faaliyetlerinin kalitesini 
arttırmak ve havacılık teknolojisindeki ge-
lişmeleri takip etmek amacıyla aldığı ikinci 
CEET (Cabin Emergency Evacuation Trainer 
/ Kabin Acil Durum Eğitimi Simülatörü) dev-
reye girmiştir. 

A320/A321 Kabin Acil Durum Eğitimi Simü-
latörü ile; 

• Kabin memurlarının A320/A321 uçakları 
acil tahliye ve kapı eğitimleri,

• Kokpit personeli acil tahliye eğitimleri, 
• Türbülans eğitimleri,
• Yolcu idare ve yönetimi eğitimleri,
• Kabin içi haberleşme eğitimleri,
• Uçuş esnasında oluşabilecek yangınlarla 

mücadele yöntemlerinin anlatıldığı eğitimler 
verilmektedir.

Eğitimlerden maksimum verimin temini 
için simülatörün kabin içi konfigürasyonu ve 
kabindeki sistemlerin tüm özellikleri A320 ve 
A321 uçakları referans alınarak tasarlanmıştır.

Simülatörün sistemleri, uçuş esnasındaki 
görüntü, ses ve hareketlerin gerçek uçakta-
kiyle aynı olması için ileri teknoloji ile dona-
tılmış olup; gerçek zamanlı senaryo yöneti-
mi, yolcu pencerelerindeki gerçek zamanlı 
dış ortam görüntüleri ve kamera sistemleri 
ile, tam donanımlı bir kabin eğitim cihazı 
olarak üretilmiştir. 

Kabin eğitim simülatörünün özellikleri 
şunlardır:

• Simülatörün dinamik hareket sistemi iv-
melenme sağlamakta, simülatör +/- 12 de-
rece sağa sola (roll) yatış, -19 derece burun 
aşağı ve 11,5 derece burun yukarı (pitch) 
hareketlerini gerçekleştirmektedir. Bu saye-
de iniş kalkış gibi gerçek uçak hareketlerini, 
şiddetli türbülans ve çarpma gibi durumları 
gerçeğe yakın hissettirebilen bir hareket sis-
temine sahiptir.

• Kabin içinde yolcu koltuğunda ve başüs-
tü dolaplarında, kokpitte, fırında ve tuvalette 
yangın ve duman simülasyonu yapılabilmek-
tedir. Kabin memuru bu yangını söndürme-
diği sürece kabin içi sistemler indikasyonla-
rına devam etmekte, aynen gerçek uçakta 
olan ikazlar birebir gerçekleşmektedir.

• Kabin içi basınç boşalması eğitimi ger-
çekçi yapılabilmektedir. Simülatörde kabin içi 
basınç boşalması esnasında kabine yönlen-
dirilen soğuk hava akışı ile, gerçekçi hissiyat 
sağlanmaktadır. Simülasyon, ortam ve yolcu 
ses efektleri ile desteklenmektedir.

• Kabin eğitim simülatörünün sol ön kapısı 
1L (I tipi) birebir A320/A321 uçağındaki gibi 
olup, normal ve anormal durumlar için kapı 
eğitimi verilebilmektedir. Kapı ile ilgili olan 
bütün arızalar hakkında eğitimin verilebildi-
ği simülatörde, senaryo dâhilinde bu kapıya 
monte edilmiş “slide” (kaydırak) ile karaya 

tahliye yapılabilmektedir. Benzer şekilde, sol 
kanat üstü acil çıkış pencereleri A320 uça-
ğındaki gibi olup, kanat üstü acil tahliye ve 
akabinde “slide” ile uçağı terk etme eğitimleri 
yapılabilmektedir.

• Uçaktaki sağ kanat arkası acil çıkış kapısı (C 
tipi) birebir A321 uçağındaki gibi olup, suya 
acil tahliye eğitimlerine de uygun olacak şekil-
de havuza açılmaktadır. Bu kapıya “ditching” 
(suya iniş) eğitimleri için “slide” bağlanmıştır. 

• Yolcu pencerelerine monte edilmiş ek-
ranlar aracılığı ile senaryoya uygun dış or-
tam görüntüleri verilebilmektedir. Senaryo 
dâhilinde; iniş, kalkış, iniş anında çarpma, ge-
ce-gündüz görüntüleri, motor yangını, kapı 
önü engeller gibi durumlar simüle edilebil-
mektedir.

• Dijital ses sistemi, kabin içi haberleşme 
sistemini A320 uçakları ile birebir simüle et-
menin yanı sıra, anons sisteminin bütün ihti-
yaçlarını karşılamakta, kabin içi ses efektlerini 
de verebilmektedir.

• Eğitmen, IOS (Instructor Operator Stati-
on)’tan tüm senaryoları kurgulayabilmektedir.

• Kokpit koltukları, gerçek uçakla aynı özel-
liklere sahip olup, elektrikli ve manuel hareket 
kabiliyeti mevcuttur. İnkapasite pilot ve LOFT 
eğitimlerinde bu özellikler sayesinde gerçek-
çi senaryolar yaşatılabilmektedir.

• Kabin ve tuvalet yangını indikasyonları ile 
duman ikaz sistemleri, tahliye sistemi gibi 
acil durumlardaki indikasyonlar mevcut olup, 
kabin-kokpit koordinasyonlu senaryolar için 
kullanılabilmektedir.

• Kabin içinde yer alan ön, arka ve ortadaki 
kabin memuru istasyonları, gösterge ve pa-
nelleri ile birlikte fonksiyoneldir.

• Simülatörde gerçeğe uygun olarak kokpit 
kapısı kilitlenir, şifre sistemi ile açılır. Ayrıca 
kokpitten kapı dışının kamera ile görüntülen-
mesi özellikleri mevcuttur.

Kabin memurları, uygulamalı eğitimlerinde 
uçak başına gitmeden, karşılaşılabilecek so-
runları; acil bir durumda zamanı ve uçak için-
deki acil durum teçhizatını doğru kullanmayı 
CEET’lerde pratik etmektedirler.

Yangın, basınç boşalması, tahliye, suya iniş 
gibi acil durumlar hakkındaki bilgiler, sık kar-
şılaşılmamakla birlikte hayati öneme sahiptir. 
CEET’lerde verilen eğitimlerde emniyetle ilgili 
tedbir alma, dikkatli olma, acil duruma bilgi sa-
hibi olarak müdahale etme becerileri geliştirilir.

 Purchased by the Flight Training Di-
rectorate of Turkish Airlines, the sec-
ond Cabin Emergency Evacuation 
Trainer (CEET) was put into service in 
order to improve the quality of its 
training activities and to keep up with 
advances in aviation technology. 

The A320/A321 Cabin Emergency 
Evacuation Trainer allows for training 
programs on;

• The training programs include emer-
gency evacuations and exits in A320/A321 
aircrafts for flight attendants,

• emergency evacuation for the cockpit 
crew, 

• turbulence,
• passenger handling and management,
• in-cabin communication,
• in-flight fire extinguishing.
The cabin configuration and all function-

alities of cabin system in the CEET are based 
on A320 and A321 aircrafts in order to make 
the training programs as effective as pos-
sible.

The CEET systems are equipped with ad-
vanced technology to give them the same 
appearance, sounds, and motions as an ac-
tual aircraft. The whole trainer is designed 
to be a fully-equipped cabin training tool 
with real-time scenario management as well 
as real-time images of outside the plane 
as seen from the passenger windows and 
camera systems. 

The CEET has the following properties:
• Its dynamic movement enabling the CEET 

to roll right and left +/- 12 degrees, pitch 
down up to -19 degrees, and pitch up to 
11.5 degrees. It’s system realistically mimics 
the motions of an aircraft such as take off 
and landing as well as severe turbulence and 
impact.

• Fire and smoke simulations can be cre-
ated around the passenger seats and in 
the overhead bins, in the oven and the re-
strooms in the cabin as well as in the cockpit. 
Unless the flight attendant extinguishes the 
fire, cabin systems continue to indicate a fire 
using the very same warnings a real aircraft.

• Decompression also be simulated in a re-
alistic manner. People in the simulator feel 
realistic due to the cold air directed into the 
cabin during the decompression. The simu-
lation is enhanced by ambient and passen-
ger sound effects.

• The CEET has an identical front left hatch 
1L (type I) as the A320/A321 planes, ena-
bling hatch training for normal safety and 
emergency conditions. The trainer provides 
training on breakdowns related to the hatch 
including evacuation on land with a slide 
mounted to this hatch as a part of the sce-

nario. Similarly, the emergency escape win-
dows on the left wing are also identical to 
those on an A320 so that flight attendants 
can be trained on emergency evacuations 
through the overwing emergency exits and 
the subsequent exiting of the plane by slide.

• In addition, the emergency exit on the 
right wing (type C), which is identical to the 
one on an A321 aircraft, opens to a pool, 
thus enabling ditching training. A slide is 
attached to the exit to facilitate ditching 
training. 

• Images outside the plane matching the 
scenario can be displayed on the screens 
mounted on the passenger windows. For 
the scenarios, a great number of situations 
can be simulated including landing, takeoff, 
impact at landing, night and day images, en-
gine fires, and hatch obstructions.

• The digital sound system not only simu-
lates the cabin communication system that 
is identical to that on an A320 aircraft, but 
also creates a comprehensive announce-
ment system and provides cabin sound 
effects.

• The instructor is able to create any scena-
rio from the Instructor Operator Station (IOS).

• Cockpit seats have the same properties 
as those in an aircraft, including electric-
powered and manual mobility. Realistic sce-
narios can be created during incapacitated 
pilot trainings as well as LOFT trainings.

• The CEET also has cabin and restroom 
fire indicators as well as emergency indica-
tors such as smoke warning systems and 
an evacuation system, enabling it to be 
used in scenarios requiring cabin-cockpit 
coordination.

• The flight attendant stations situated 
in the front, back, and central parts of the 
cabin are functional, including all indicators 
and panels.

• The cockpit door of the CEET can be 
locked and unlocked via a cypher system in 
a realistic manner. In addition, the outside 
of the door can be viewed by camera from 
the cockpit.

Hands on drill training programs, flight 
attendants are able to practice in the CEET 
any problems that may be encountered 
in flight as well as the correct timing and 
use of emergency equipment while on 
board, all without the need to even get 
on an aircraft.

Procedures on what to do in emergency 
cases such as fire, decompression, evacu-
ation and ditching is crucial, even if these 
situations are not encountered frequent-
ly. Training programs in the CEET help 
flight attendants improve their safety skills 
and practice.

DOSYA / FILE
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Bugün dünyada en güve-
nilir ulaşım, hâlâ hava ula-
şımıdır. Bu güvenilirlikte, 
kullanılan teknoloji kadar 
eğitimin de payı bulunmak-
tadır. Uçuş ekipleri, nadir 
karşılaşılabilecek olsa da 
ihtimal dâhilinde olan acil 
durumlara yönelik eğitim-
leri her sene periyodik ola-
rak almakta; bu sayede her 
türlü beklenmeyen duruma 
karşı kendilerini hazırlamak-
tadırlar. Bu eğitimler sıra-
sındaki en büyük yardımcı-
ları ise simülatörlerdir.

Simüle edilen bir eğitim için önemli olan, 
amacına uygun senaryoların hazırlanması-
dır. Eğitim standartlarını yüksek tutan Türk 
Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı’nın, ilgi-
li kokpit ve kabin birimlerince, acil durum 
senaryoları üretilmekte ve çeşitli eğitimler 
dâhilinde uygulanmaktadır. 

İnsanoğlunun en çok korktuğu doğa 
olaylarının başında yangın gelmektedir. 
Yangın, uçuşta da en tehlikeli acil durum-
lardan biridir. Bu yüzden de olası bir yangın 
durumunda nasıl hareket edileceği konu-
sunda iyi bir eğitim alınması hayati önem 
taşımaktadır. Bu yazımızda, simüle edilmiş 
yangın eğitiminin senaryo dâhilinde nasıl 
uygulandığını aktaracağız.

Kokpit ekibinin ciddiyet ve disiplin içeri-
sinde, sistematik çalışma koşullarında eği-
tim aldıklarını hepimiz az çok biliriz. Fakat 
en nihayetinde asıl yönlendirici öge, yolcu 
emniyetidir. Kabin ekipleri için de durum 
aynıdır. Bir kabin memuruna bakıldığında 
görünen; koyu renk üniforma içindeki gü-
ler yüzlü, konuksever kimliğin arkasında, 
hastalanan yolcuya ilk yardım yapan, ge-
rektiğinde yangın söndüren, acil bir inişte 
yolcuyu emniyetli bir şekilde uçaktan uzak-
laştırmayı bilen, bilinçli, eğitimli bir kişidir. 

CEET (Cabin Emergency Evacuation Trai-
ner / Kabin Acil Durum Eğitimi Simülatörü) 
adı verilen simülatörlerde, uçakta oluşabi-
lecek acil durumlar kabin memurlarına ya-
şatılarak, yapılması gerekenler uygulatılır. 
Çalışma sonunda ise kokpit ve kabin ekip-
lerine verilen brifingler ile durum değer-
lendirmesi yapılır.

Yangııın!
Sakin bir günün sonunda, uçağınızı varış 

noktasına uçurmak için İstanbul’dan kal-
kıyor ve seyir irtifanıza tırmanıyorsunuz. 
Kalkış meydanı hava sahasını kontrol eden 
o anki sektör kontrolörü tarafından, bir 

sonraki yol kontrol sahası için ilgili üniteye 
aktarılıyorsunuz. Yol kontrolörü sizi uçuş 
seviyesi (FL) 350’ye serbest kılıyor. 

Her şey olması gerektiği şekilde devam 
ediyor. Seviye 265 (26.500 feet) geçilirken 
birden yangın ikaz zili çalıyor. Aynı anda 
gösterge panelinin üstündeki ikaz lamba-
ları da yangın olduğunu işaret ediyor. Orta 
panele bakıyorsunuz; sol motorun yangın 
söndürme kolunun ışıldadığını görüyorsu-
nuz. Diğer ekip arkadaşınız o an gözlemci 
pilot. İkiniz beraber, gelen ikazı motor gös-
tergeleriyle değerlendirip ikazın doğru ol-
duğuna karar veriyorsunuz. 

Hemen müdahale gerektiren bir acil du-
rum olduğu için görev dağılımı yapıyorsu-
nuz. Gerekli işlemleri yerine getiriyorsunuz. 
Ve yangın sönüyor. 

Fakat acil durum uygulaması gereği, 
yanan motoru kapattınız ve tek motorla 
uçuşa devam edeceksiniz. Bu durum, varış 
meydanınıza gitmek için uygun bir durum 
değil. Tabii bu arada öncelikli olarak, hava-
cılıkta “altın kural” olarak değerlendirilen 
üçlemenin ilk kuralını uygulayıp uçağı uçur-
maya devam ediyorsunuz. Bu yüzden önce 
bulunduğunuz irtifayı muhafaza edip se-
viye 265’te kalıyorsunuz. Motorun, uçağın 
burnunu ters yöne itmesini engellemek 
için gerekli kumanda ayarlamasını yaptıktan 
sonra oto-pilotu devreye sokuyorsunuz. 
Sonra durumunuzu, acil çağrı koduyla, bu-
lunduğunuz hava sahasının kontrolörüne 
iletiyorsunuz. Size bulunduğunuz seviyeyi 
muhafaza etmenizi söylüyor. 

Sırada, uygulamaları doğru yapıp yapma-
dığınızı kontrol etmek için kullanacağınız 
acil durum kitabına (Quick Reference Hand-
book - QRH) bakmak var. Ekip arkadaşınız 
kitabı okumaya başlıyor. Bu durumda telsiz 
de kumandayla beraber uçan kişide oluyor. 

Her şeyi doğru yaptığınızı görüyorsunuz. 
Artık tek motorla varış meydanına gide-
meyeceğiniz için, yedek bir meydana inip 

Today, aviation is still the safest form of 
transportation in the world. This safety 
level is a combined outcome of aircraft 
technologies and training. Flight crews 
receive annual training for every poten-
tial, even very rare emergency cases, and 
get prepared to respond properly in any 
unexpected situation. One of the great-
est tools for these training sessions is the 
simulators.

It is essential to design purpose built sce-
narios in order to have an effective simula-
tion training. Flight Training Directorate of 
Turkish Airlines is committed to maintain 
highest standards. The relevant cockpit 
and cabin units create emergency sce-
narios and simulate them during various 
training programs. 

Fire is one of nature’s most feared oc-
currences. Fire is also one of the most 
dangerous emergency situations that can 
happen during a flight. It is therefore cru-
cial to be well trained on what to do in case 
of a fire. In this article, we describe how to 
train for a fire emergency using simulation 
scenarios.

We all know more or less that cockpit 
crew are trained in a serious and well-
disciplined manner under systematic 
working conditions. Ultimately, passen-
ger safety is the key element. This is 
also true for cabin crew. When we see a 
flight attendant, we see that behind that 
welcoming smile, friendly face and the 
distinct uniform is a conscious and well-
trained person who is able to deliver first 
aid to sick passengers, extinguish a fire 
when required, and who knows how to 
evacuate passengers safely from the air-
craft in case of an emergency landing.

In simulators known as Cabin Emergency 
Evacuation Trainers (CEET), flight attend-
ants experience potential emergency sce-
narios and are asked to practice how to 
respond. At the end of the simulation, a 
situation assessment is done through a 
briefing with cockpit and cabin crews.

Fire!
At the end of a calm day, you take off 

from Istanbul to fly your plane to its des-
tination. You ascend to cruising altitude. 
You are transferred by the sector control-
ler, who is responsible for the air space of 
the departure airfield to the related unit 
responsible for the next area control cent-
er. The area controller tells you that you 
are free to go to flight level (FL) 350. 

Everything is going as planned. While 

passing flight level 265 (26,500 feet), how-
ever, the fire warning bell suddenly rings 
out. At the same time, warning lights on 
the instrument panel indicate a fire. You 
look at the central panel and see that the 
fire extinguishing lever flashes for the left 
engine. Right now the other teammate is 
the observant pilot. Both of you check the 
warning against the engine indicators and 
realize that the warning is valid. 

You delegate tasks because it is an emer-
gency case requiring immediate response. 
You perform the necessary procedures. 
The fire is extinguished.

However, you turned off the engine that 
was on fire as required by the emergency 
so you continue to fly with only a single 
engine. It is not safe to reach your desti-
nation. Meanwhile, you have certainly ap-
plied the first one of the three main rules 
in aviation, also known as a “golden rule”, 
and continue to fly the plane so that you 
maintain your altitude, staying at flight lev-
el 265. Once you have made the required 
control adjustment to prevent the engine 
from pushing the nose in the reverse di-
rection, you activate the autopilot. Then, 
you inform the relevant air traffic control-
ler of your situation through the emer-
gency call code. The controller tells you to 
maintain your level. 

Next, you have to check the Quick Ref-
erence Handbook (QRH) to verify whether 
you properly performed all procedures. 
Your teammate starts reading the hand-
book. In this case, the radio communica-
tion is in the hands of the person who uses 
the control. 

You see that you are doing everything 
correctly. As you cannot arrive at your des-
tination with a single engine, you have to 
land in an alternate aerodrome to ensure 
the safety of your passengers. You call the 
Operation Control Center both for this 
purpose and for technical support. As a 
result of the support and suggestions of 
the Center, you decide to change direction 
towards the most appropriate aerodrome 
for operation. You inform the area con-
troller and receive all the details about the 
related aerodrome. 

Through all of this, you are working to-
gether as a team. Accordingly, you call the 
cabin chief to inform him or her of the sit-
uation. Because you are flying with a single 
engine, it requires “prepared emergency” 
management. The cabin chief leaves the 
cockpit to inform the crew and prepare 
the passengers and the cabin. Meanwhile, 

CEET’te bir yangın senaryosu 
A fire scenario using CEET
Arkut Yusuf Yüksel (B737 Sorumlu Kaptan Pilotu / B737 Commander)
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yolcuların emniyetini sağlamanız gereki-
yor. Hem bunun için hem de teknik ola-
rak destek almak için Operasyon Kontrol 
Merkezi’ni arıyorsunuz. Aldığınız destek 
ve teklif sonunda operasyonun en uygun 
olduğu meydana yön değiştirmeye karar 
veriyorsunuz. Bunu yol kontrolörüne iletip 
meydan hakkındaki bilgileri alıyorsunuz. 

Bütün bunlar olurken bir ekip bütünlüğü 
içinde çalışıyorsunuz. Bu yüzden de kabin 
amirini çağırıp durumu kendisine iletiyorsu-
nuz. Tek motora kaldığınız için bu an, “ha-
zırlıklı acil durum” hazırlığını gerektiriyor. 
Kabin amiri, ekibini bilgilendirmek ve yolcu-
ları ve kabini hazırlamak için dışarı çıkıyor. Bu 
arada siz de, yolcuları oluşan durum hakkın-
da bilgilendirmek için anons yapıyorsunuz. 
Durumun kontrol altında olduğunu ve kısa 
zaman sonra ineceğinizi iletiyorsunuz.

Kabin kendi hazırlığını tamamlamak için 
çalışırken kokpit olarak siz de iniş hazırlık-
larına başlıyorsunuz. Bu yüzden önce yön 
değiştirdiğiniz meydanın bilgilerini uçuş 
bilgisayarına işleyip uçağınızı hazırlıyorsu-
nuz. İniş için kullanacağınız aletli yaklaşma 
tablosunu diğer ekip arkadaşınızla gözden 
geçiriyorsunuz. Artık uçak, yaklaşma ve iniş 
için hazır. Yol kontrolörünün talimatlarıyla 
alçalmanızı yapıp inişe başlıyorsunuz. 

Bütün bu uygulamaların tek sırrı, disiplin 
ve sistematik çalışma. Kokpit içindeki emni-
yet zincirini oluşturan pilotlar olarak meto-
dik çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bunun 
için sığınabileceğinizi yegâne kaynak ise 
yazılı olan uygulamalar. Bu durum, kabin 
ekibinin çalışmaları için de geçerli.

Kabin ekibi ise ön tarafa giderek kabin 
amirinden acil durumun türünü ve karaya 
zorunlu iniş yapılacağını öğreniyor. Hazırlık-
lara başlanıyor.

Acil iniş öncesi, uyuyan yolcular uyandırı-
lıyor, koltuklar dik duruma getirtiliyor, be-
beklere -çarpmanın etkisini yumuşatmak 
amacı ile- can yeleği giydiriliyor ve şişiriliyor, 
çarpma anında alınacak pozisyon tüm yol-
culara gösterilerek yolculardan öne eğilip 
dizlerini tutmaları, boyunlarını ve başlarını 
korumak için, savrulmaya karşı emniyetli bir 
pozisyon almaları isteniyor. Kabin ekipleri 
yolculara en yakın çıkışları, çıkışı gösteren 
acil durum ışıklarının yerlerini, kabini terk 
ederken tüm eşyalarını bırakmaları gerek-
tiğini, üzerlerinde taşıdıkları kalem, gözlük 
gibi sivri eşyaları çıkarmalarını hatırlatıyor.

Kabindeki yolcunun acil durum hakkında 
bilgilendirmesinden sonra kabin memurla-
rı, çalışma alanlarını (galileri) emniyete alıp, 
çıkışı engelleme riski olan perdeleri çıkarıp, 
tuvalet kapılarını kilitleyip, kendileri için 
emniyetli oturuş pozisyonunu alarak kok-
pitten gelecek komutları bekliyorlar.

Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’nde 
bulunan simülatörler ve kabin eğitim si-
mülatörü, dumanı hissettiren, dış şartların 
dijital olarak ayarlanabildiği bir teknoloji ile 
donatılmıştır. Simülatörlerde kokpit ve ka-
bin ekibi iletişimi, uçaktakiyle aynıdır.

İniş sırasında yere 
yakınken, “Çarp-
maya hazırlıklı 
olun!” (“Brace for 
impact!”) komutu 
veriliyor. Alınan em-
niyetli oturuş şekli, 
uçak tamamen du-
rana kadar korunu-
yor. 

İndik 
Artık indiniz. Mo-

tordaki yangın 
çoktan sönmüş du-
rumda. Her şey yo-
lunda görünüyor. 
Emniyetli şekilde 
inilmiş ve yolcular 
sağlam. O anda ka-
binden kokpit ara-
nıyor: Motora gi-
den kablolarda kısa 
devre oluşmuş ve kabin yangını başlamış. 
Uçağı durduruyorsunuz. İndiğiniz havaala-
nının kulesine, yangın olduğunu haber ve-
rip yardım istiyorsunuz. 

Diğer ekip arkadaşınızla yazılı tahliye uy-
gulamalarını okumaya başlıyorsunuz. So-
nunda kabine, tahliye komutunu anons 
ediyorsunuz. Kabin ekipleri dış şartları 
kontrol ederek tahliyeyi başlatıyorlar. Tah-
liye sırasında, kapılarda bulunan slide’lar şi-
şiriliyor ve “Atla ve kay! Çabuk!” (“Jump and 
slide! Hurry!”) komutu ile uçaktaki tüm yol-
cuları indiren kabin ekibi, ekip arkadaşlarını 
ve kokpit üyelerini kontrol ediyor. İkinci pi-
lot, yolculara yardımcı olmak için kokpitten 
ayrılarak uçağın dışına çıkıyor.

Kabin ekibi, son yolcu da tahliye olduk-
tan sonra, yanlarına almaları gereken acil 
durum malzemelerini (yolcunun bir arada 
tutulması için megafon, ilk yardıma ihtiyaç 
duyanlar için doktor kiti ve ilk yardım çan-
tası, ayrıca el feneri ve acil durumda sinyal 
veren ELT) alarak uçağı terk ediyorlar. Ve 
son olarak uçağın kaptanı, enkazı kontrol 
ediyor ve kimsenin kalmadığından emin ol-
duktan sonra dışarı çıkıyor.

Eğitimin ardından
Eğitim burada bitmiş gözükse de diğer 

önemli kısmı başlar. Bu aşamada, simü-
latörden çıkılır ve çalışma odasına gidilip 
evraklar hazırlanır. Eğitim sırasında arkada 
kabin ekibini gözlemlemiş ve küçük ak-
saklıklar sırasında girdileriyle ekibi yönlen-
dirmiş olan eğitmen, yapılanlar hakkında 
yorum yapar, bilgi verir. Kabin memurları, 
aldıkları bu ve benzeri eğitimler sayesinde, 
yolcuların konforunun yanı sıra emniyet 
ve güvenliğinden de sorumlu olduklarını 
uygulamalı olarak öğrenmiş olurlar. Kok-
pit-kabin iletişiminin, hayatta kalmak için 
önemini deneyimleyip, çalışma sonrasında 
verilen brifing ile de eksiklerini tamamlama 
fırsatına erişirler.

you make an 
a n n o u n c e -
ment to in-
form the pas-
sengers of the 
situation. You 
tell them that 
the situation 
is under con-
trol and that 
you will land 
the plane in a 
short time. 

While the 
cabin crew is 
c o m p l e t i n g 
the prepara-
tions, you 
begin the 
landing prepa-
rations. You 
first enter the 
details of the 

alternate aerodrome in the flight com-
puter and prepare your aircraft. With your 
teammate, you review the instrument ap-
proach chart that you will use for landing. 
Now the plane is ready for approach and 
landing. Following the instructions from 
the area controller, you descend and start 
landing. 

The single secret for all these procedures 
is discipline and systematic work. As the 
pin of the safety chain in the cockpit, you 
- the pilots - must sustain your methodical 
work. The written procedures are the only 
resources you should use. This is also true 
for the cabin crew.

The cabin crew meets in the front galley 
and is informed by the cabin chief the type 
of emergency and the fact that the plane 
will make an emergency landing. Prepara-
tions begin.

Before the emergency landing, sleeping 
passengers are awoken, seats are returned 
to their upright positions, life jackets are 
placed on babies and inflated to soften the 
collision impact, and the brace position is 
shown to all passengers to make sure that 
they first bend down and hold their knees 
in order to protect their heads and necks. 
The cabin crew reminds passengers about 
the nearest exits, the locations of the 
emergency lights indicating the exits, the 
necessity of leaving all their belongings be-
hind while evacuating the aircraft, and the 
importance of not carrying any pointed 
objects such as pens or spectacles.

After informing the passengers of the 
emergency, flight attendants secure their 
work areas (galleys), remove any curtains 
that may obstruct the exits, lock the re-
stroom doors, assume the brace position, 
and wait for orders from the cockpit.

At the Flight Training Center of Turk-
ish Airlines, simulators and the CEET are 
equipped with technology that simulates 

how the smoke feels and allows for digital 
adjustments of external conditions. Com-
munication between the cockpit and the 
cabin crews in the simulator is the same 
as the communication system in the ac-
tual aircraft.

When the aircraft approaches for land-
ing, a “Brace for impact!” command is giv-
en. The brace position is maintained until 
the aircraft comes to a complete stop. 

We land 
You have landed. The fire in the engine 

has been extinguished. Everything seems 
back to normal. The plane has landed safe-
ly and passengers are alive and well. At that 
moment, the cabin crew calls the cock-
pit: the cables to the engine have short-
circuited and a fire has broken out in the 
cabin. You stop the plane. You report the 
fire to the airport control tower where you 
landed and asked for help. 

With your teammate, you start reading 
the written evacuation procedures. Fi-
nally, you issue the evacuation command 
to the cabin. Cabin crew check the exter-
nal conditions and begin the evacuation. 
During the evacuation, the cabin crew in-
flates the slides at the exit and give the 
“Jump and slide! Hurry!” commands to 
evacuate all passengers from the aircraft. 
Then, they check on their teammates and 
members of the cockpit. The co-pilot 
leaves the cockpit and the aircraft to di-
rect the passengers.

Once the last passenger has been evacu-
ated, the cabin crew gather all emergency 
materials (a megaphone to keep passen-
gers together, medical kit and a first-aid 
kit for those who may need medical atten-
tion, a flashlight, and an emergency loca-
ter transmitter-ELT) and leave the aircraft. 
Finally, the captain checks the wreckage 
and leaves it only when he is sure that no-
body is left behind.

At the end of the training session
The training session may seem to be 

coming to an end, the next important 
step is just beginning. At this stage, par-
ticipants leave the simulator and go to 
the office to prepare the documents. The 
trainer, who observed the cabin crew from 
the back throughout the training session 
and guided them with his or her feedback 
on minor errors, provides comments and 
feedback on what was done. Through this 
kind and other similar training programs, 
flight attendants learn in a practical way 
that they are not only responsible for the 
comfort of passengers but also for their 
safety and security. They also experience 
the importance of good communication 
between the cockpit and the cabin for 
survival and get the opportunity to fill any 
gaps through the briefing provided at the 
end of the training session.

DOSYA / FILE
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Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi 
bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Eği-
tim Müdürlüğü, katıldığı çeşitli seminerler, 
çalışma gurupları, konferanslar sayesinde 
tüm dünyadaki hava yolu eğitim kuruluşla-
rı ile paralel bir gündem takip etmektedir. 
Teknik eğitim metotları konusundaki ge-
lişmelerin takip edilmesi sonucu uygula-
maya konulan yeniliklerin başında, Airbus 
ve Boeing uçakları için bakım simülatörleri 
gelmektedir. Teknik eğitimlerimizin kali-
tesini ve etkinliğini arttırmak üzere, 2009 
yılında iki sınıfımız simülatör sınıfı hâline 
getirilmiş ve Akademimiz bünyesinde kul-
lanılmaya başlanmıştır.  

Airbus 320/330/340 ve Boeing 737NG/
B777 uçakları için alınan, PC ortamında 
çalışan bu simülatörler sayesinde, dersle-
rin işlenmesi sırasında, kitaplarda anlatılan 
bilgilerin önemli bir kısmının birebir uygu-
lama yapılarak gösterilmesi, konuların an-
laşılmasını önemli oranda kolaylaştırmıştır. 
Simülatörlerin; sistemlerin normal çalışma 
prensibini öğretmenin yanı sıra, arıza ara-
ma ve test işlemlerinin yapılabilmesine ve 
defalarca motor ve APU çalıştırıp kapatıl-
masına imkân vermesi, uçak teknisyen-
leri için normalde çok masraflı olan ve 
zaman alan tecrübenin 
kazanılmasını kolaylaş-
tırmaktadır. Ayrıca bu 
simülatörler sayesinde, 
gerçek uçakta yapılması 
uzun zaman alan ya da 
uygun uçak olmadığı için 
yapılamayan testler ve 
sistem kontrolleri kolay-
lıkla yapılabilmektedir. 
Gerçek uçakta bakım 
eğitimi amaçlı yapılması 
mümkün olmayan, ha-
vada motor durdurma, 
sigorta çekme, sanal arı-
zalar verme gibi işlemler 
sayesinde, sistemlerin 
çalışması farklı açılardan 
incelenebilmektedir. 

Sadece eğitmen de-
ğil, kursiyerler de bu 
simülatörleri istedikleri 
gibi kullanabilmektedir. 
Özellikle Airbus sınıfın-
da, Airbus’ın yeni eği-
tim anlayışı olan “Active 
Competence Training” 
doğrultusunda eğitim 
verilebilmektedir. Active 
Competence Training 

anlayışı ile kursiyer, sınıfta teorik bilgiyi 
aldıktan sonra önündeki simülatörde bu 
bilgiyi hemen uygulamaya dönüştürmek-
tedir. 

Eğitimin ilerleyen safhasında eğitmen, 
kursiyerin sebebini bilmediği sanal bir 
arıza oluşturmakta, kursiyer simülatör ek-
ranlarının yanında yer alan dizüstü bilgi-
sayarlardaki bakım el kitaplarını kullanarak 
bu arıza ile uçağı sefere verip veremeye-
ceğine karar vermekte, eğere sefere ve-
remiyorsa arızanın giderilmesi için gerekli 
usulleri bulup simülatörde bu usulleri 
uygulamaktadır. Komponent değiştirme-
si gerektiğinde “Virtual Aircraft” arayüzü 
sayesinde, uçakta değiştirilmesi gereken 
komponenti bulup değiştirmekte ve uçağı 
uçuşa hazır hâle getirmektedir. Kursiyer 
böylece, gerçek bir uçakta yapacağı bakım 
uygulamasını gerçeğe çok yakın bir şekil-
de yaparak eğitimi uygulamaya dönüştür-
mektedir. 

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 
teknik eğitim simülatörlerini etkin bir şe-
kilde kullanarak eğitim başarısı bakımından 
önemli kazanımlar elde etmekte, teknik 
eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmeye 
de devam etmektedir.

Operating under Turkish Aviation Aca-
demy, the Technical Training Department 
keeps itself up-to-date on other airline 
training organizations around the world 
by attending various seminars, working 
groups, and conferences. As a result of 
closely following advances in technical 
training methods, the most recent inno-
vation has been the introduction of main-
tenance simulators for Airbus and Boeing 
aircrafts. To improve the quality and ef-
fectiveness of our technical training pro-
grams, two classrooms were transformed 
into simulator rooms in 2009 and put at 
the disposal of the Academy. 

Purchased for Airbus 320/330/340 and 
Boeing 737NG/B777 aircrafts, these PC-
based simulators allow for the hands-on 
experience of a significant part of infor-
mation given in the textbooks through-
out a lesson, thus greatly facilitating 
deeper understanding of the subjects. 
In addition to teaching the regular work-
ing principle of systems, the simulators 
also allow for troubleshooting and test-
ing procedures as well as starting and 
stopping the engine and APU recurrent-
ly, thus enabling aircraft technicians to 

gain what might have otherwise been a 
very costly and time-consuming experi-
ence. Moreover, these simulators make 
it possible to readily perform tests and 
system controls that would either take 
a long time in an aircraft or cannot be 
performed at all due to lack of aircraft 
availability. System operation can be ex-
amined from different angles through 
various actions such as mid-flight engine 
stalls, circuit breaker pulls, or virtual fail-
ures, all of which are impossible to per-
form in a real aircraft for maintenance 
training purposes. 

These simulators can be used not only 
by the instructors, but also by trainees if 
they so desire. Made specifically for the 
Airbus class, the new “Active Competence 
Training” is also available. Active Compe-
tence Training enables trainees to imme-
diately apply all the theoretical informa-
tion they received in the classroom. 

In the advanced phases of the training 
program, the instructor creates a virtual 
failure of unknown cause for trainees, 
who then use the maintenance manu-
als found in the laptops by the simulator 
screens to decide whether or not they 

can let the aircraft fly 
with the failure. If they 
do not think it is safe to 
fly, they find and per-
form the necessary pro-
cedures to repair the 
aircraft in the simulator. 
If a component replace-
ment is required, they 
find and replace the 
relevant component 
thanks to the “Virtual 
Aircraft” interface, thus 
rendering the aircraft 
ready to fly. The train-
ees are thus able to per-
form all maintenance 
actions required in an 
aircraft in a realistic way 
and also to turn theo-
retical information into 
practice. 

Using technical train-
ing simulators effec-
tively and making sig-
nificant gains in training 
success, Turkish Aviation 
Academy continues to 
closely follow advances 
in technical training.

Ercan Karataş (Teknik Eğitmen / Technical Instructor)

3. Teknik ekibin eğitimi için kullanılan simülatörler 
3. Simulators used at technical training
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Hava yollarının yolcuya dönük yüzü:

Yolcu Hizmetleri
The face that airlines present to their customers:

Passenger Services

Yolcu Hizmetleri’nin amacı ve kapsamı
Yolcu Hizmetleri’nde amaç; yolcunun ha-

valimanına girişinden uçağa binişine kadar, 
uluslararası kurallar ve hava yolu standartla-
rına göre bagaj, bilet ve “check-in” işlemleri 
ile seyahat dokümanlarına ilişkin kontrolleri 
eksiksiz ve doğru yapmak, varış istasyo-
nunda yolcuları karşılayarak pasaport kont-
rolüne yönlendirmek, yolcunun karşılaştığı 
ve çözüm beklediği problemlerine yardım-
cı olmaktır.

Yolcuya verilen tüm bu hizmetler, gerçek-
leştirildikleri noktalara göre üç ana başlık al-
tında toplanabilir:

1. Kontuar: “Check-in” adını verdiğimiz, 
yolcu bagajının teslim alınması ve biniş kar-
tının üretilmesi işleminin yapıldığı bölümdür. 
Bu bölüm, terminale girdikten sonra Yolcu 
Hizmetleri memuru ile karşılaşılan ilk nokta-
dır. Burada yapılan işlem, sadece yolcunun 
uçakta oturacağı yer numarasının belirlen-
mesi değil, yolcuyla ilgili bazı bilgilerin gerekli 
birimlere iletilmek üzere sisteme girilmesi ve 
belirli kontrollerin de bu noktada yapılması-

dır. Yolcunun biletinin geçerliliği, pasaport ya 
da kimliği, gideceği ülke için geçerli seyahat 
dokümanlarının olup olmadığı, bagajında 
uçakta taşınmaya uygun olmayan ya da gi-
deceği ülke kurallarına göre kabul edilmeyen 
herhangi bir madde bulunup bulunmadığı 
ve bagajının ağırlığı, “check-in” esnasında 
kontrol edilir. Bunların yanı sıra, özel hizmet 
(tekerlekli sandalye, sedye, özel yemek vb.) 
talebinde bulunan yolcular için ilgili birim-
lerin ve gidecekleri istasyonun bilgilendiril-
mesi, hasta ve hamile yolcuların raporlarının 
kontrol edilmesi ve uçuşa elverişli olmayan 
yolcuların tespit edilmesi de Yolcu Hizmetleri 
personelinin görevleri arasındadır.

2. “Boarding”: Pasaport kontrolü ve gü-
venlikten geçmiş yolcunun uçağa binmeden 
önce son olarak hava yoluna müracaat etti-
ği noktadır. “Boarding” personeli; hava yolu 
kurallarına uygun olarak, tüm yolcuları uçağa 
kabul eder, kimlik ve biniş kartı eşleştirme-
lerini yapar, gidilecek olan ülkenin pasaport 
ve vize kuralları doğrultusunda seyahat do-
kümanlarını eksiksiz kontrol eder, varsa eksik 

Scope and objectives of Passenger 
Services

The objectives of Passenger Services are 
to provide baggage, ticketing, and check-
in services; to check and ensure passenger 
travel documents from the passenger’s ar-
rival at the airport until he or she boards the 
aircraft in a complete and accurate manner 
that is in compliance with international rules 
and airline standards; to welcome passen-
gers at their destinations and guide them 
to passport desks; and to help passengers 
with any issues that they may come across 
and expect to be resolved.

These passenger services can be divided 
into three main categories, according to 
the location they are delivered:

1. Counter: This is where check-in services 
are performed, which include checking in a 
passenger’s baggage and generating a boar-
ding pass. This is the first point that the pas-
senger comes across a Passenger Services 
officer upon his or her arrival at the terminal. 
At this stage, passenger’s seat number on 

the aircraft is assigned, in addition to ente-
ring required passenger information into 
the system to be relayed to relevant units, 
and performing certain controls. At the 
check-in counter, a variety of controls are 
performed including ensuring the validity of 
a passenger’s ticket, passport, and personal 
ID card; ensuring the presence of travel do-
cuments required by the country of desti-
nation; ensuring that there are no objects or 
substances in passengers’ baggage that may 
not be carried onto the aircraft or that are 
considered unlawful by the destination co-
untry; and ensuring proper baggage weight. 
In addition, the Passenger Services staff are 
also responsible for noti-fying relevant units 
and the arrival destination about passengers 
who require special assistance (wheelchairs, 
stretchers, special food, etc.) and for chec-
king the medical reports of sick and preg-
nant passengers and for the identification of 
those people who are not fit to fly.

2. Boarding: This is the final stage that a 
passenger who has passed through pass-
port and security checkpoints interacts 
with the airline company before he or she 
may embark on the aircraft. In complian-
ce with airline rules, the boarding staff 
receives all passengers onto the aircraft, 
ensures that identity cards match with 
boarding pass information, checks that all 
travel documents are complete in accor-
dance with the passport and visa rules of 
the destination country, contacts the rele-
vant units to avoid loading baggage of any 
absent passengers, and informs the flight 
crew of the total number of passengers 
on-board as well as of any passengers with 
special conditions. As boarding is the final 
point where any mistakes made in the re-
servation, ticket sales, or check-in proces-
ses can be corrected,  significant respon-
sibility is placed on the boarding staff in 
order to start a seamless flight. 

3. Arrival: This is the stage at which the 
passengers are welcomed by the airline 
staff upon landing. At this stage, Pas-
senger Services staff are responsible for 

Aylin Günaydın Atlı (Yolcu Hizmetleri Eğitmeni / Passenger Services Instructor)
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yolcuların bagajlarının uçağa yüklenmemesi 
için gerekli birimlerle irtibata geçer ve uçak-
taki yolcu sayısı ve özel durumu olan yolcu-
lar hakkında uçuş ekibini bilgilendirir. “Boar-
ding”; rezervasyon, bilet satış ve “check-in” 
aşamalarında yapılan tüm hataların düzelti-
lebileceği son nokta olması sebebi ile, uçağın 
problemsiz olarak kapatılması açısından “bo-
arding” personeline önemli bir sorumluluk 
yüklemektedir.                                                   

3. “Arrival”: Uçak inişinde yolcuların hava 
yolu personeli tarafından karşılandığı bölüm-
dür. Başka bir seferle devamı olan yolcuların 
“check-in” işlemlerinin yapılması, seferin geç 
gelişi nedeniyle bağlantılı seferini kaçıran 
yolculara alternatif seferler bulunarak son 
noktaya ulaşmalarının sağlanması, uzun süre 
transit bekleyecek yolculara otel hizmeti ve-
rilmesi gibi hizmetler bu bölümde verilmek-
tedir. Ayrıca yardıma ihtiyacı olan yolcuların 
karşılayıcılarına teslim edilmesi ve ülkeye giriş 
yapamayan yolcuların gerekli evrak düzenle-
nerek ilk çıkış noktalarına geri dönüşlerinin 
sağlanması da “arrival”da görev yapan Yolcu 
Hizmetleri personelinin sorumluluğundadır.

Yolcu Hizmetleri eğitimi neden  
gereklidir?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) 
yayımlamış olduğu Yer Hizmetleri Eğitim 
Tablosu’na göre; hava yollarının ve “handling” 
firmalarının Yolcu Hizmetleri departmanların-
da çalışan memur, şef ve müdürler için Yolcu 
Hizmetleri eğitimi zorunlu eğitim olup tazele-
me süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. 

Eğitimlerin amacı
Yolcu Hizmetleri’ne ilişkin konularda, ulus-

lararası standarda sahip International Air 
Transport Association / IATA (Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği) kuralları ve Türk Hava 
Yolları’na ait özel kuralların öğrenilmesini ve 
doğru uygulanmasını sağlamaktır.

Eğitimlerin içeriği
Yolcu Hizmetleri eğitimlerinin içeriğinde şu 

konular yer almaktadır:
• Havacılık sektörünün iki önemli kuruluşu 

IATA ve ICAO’nun tanıtımı
• Yolculuk üzerindeki noktalar ve çeşitleri
• Kıymetli dokümanların tanıtımı
• Yolcu bileti
• Miscellaneous Charges Order (MCO)
• Flight Interruption Manifest (FIM)
•  Electronic Miscellaneous Document (EMD)
• Hava yolu anlaşmaları
• “Check-in” uygulamaları
• Transfer yolcu işlemleri
• “Boarding” işlemleri
• Endorsement
• Uçuş aksaklıklarında yolculara verilmesi 

gereken hizmetler
• Özel hizmet gerektiren yolcular
• Miles & Smiles
• Star Alliance felsefesi ve üye hava yolları
• Yolcu bagajı/özel bagajların tanıtımı ve 

kabul kuralları
• Yolcu beraberinde evcil havyan taşıma 

kuralları 

Referanslarımız
Akademimiz Yolcu Hizmetleri eğitimlerini; 

IATA, SHGM ve Türk Hava Yolları’nın Yer Hiz-
metleri El Kitabı (Ground Operation Manuel 
/ GOM) gerekliliklerine uygun olarak hazır-
lamıştır. Türk Hava Yolları’na ait kurallar Yer 
Hizmetleri El Kitabı’ndan ilgili maddeler refe-
re edilerek anlatılmaktadır. 

Geçtiğimiz yıl içerisinde verilen eği-
timler

2012 yılının ilk on bir ayında, altısı İngilizce 
olmak üzere toplamda 19 adet Yolcu Hiz-
metleri sınıf içi eğitimi gerçekleştirilmiş olup, 
toplam 134 kursiyer sertifika almıştır.

performing check-in procedures for pas-
sengers who will continue their journeys 
on a connecting flight, finding alternative 
flights for passengers who missed their 
connection flights due to the late arrival 
of the previous flight so as to ensure that 
all passengers reach their final destinati-
ons, and providing accommodation servi-
ces for passengers who must wait in tran-
sit for a long time. In addition, Passenger 
Services staff working at the arrivals are 
responsible for bringing passengers who 
need assistance to their welcomers and 
for issuing the necessary documents to 
any passengers who may not enter the 
country in order to make sure that they 
return to their initial departure point.

Why is Passenger Services training re-
quired?

According to the Ground Services Training 
Table published by the Directorate General 
of Civil Aviation, Passenger Services training 
is obligatory for officers, supervisors, and 
managers working in the Passenger Ser-
vices department of airline and handling 
companies. A refresher course is required 
every three years. 

Training goals
To ensure that the international regulati-

ons of the International Air Transport Asso-
ciation (IATA) as well as Turkish Airlines rules 
are learned and applied to Passenger Servi-
ces in the correct manner.

Training content
Passenger Services training includes:
• Introduction of IATA and ICAO, two signi-

ficant organizations in the aviation industry
• Ticketed points of a journey and jour-

ney types
• Traffic documents
• Passenger tickets
• Miscellaneous Charges Order (MCO)
• Flight Interruption Manifest (FIM)
• Electronic Miscellaneous Document (EMD)
• Airline agreements
• Check-in procedures
• Transfer passenger procedures
• Boarding procedures
• Endorsement
• Flight and service irregularities
• Passengers requiring special assistance
• Miles & Smiles
• Star Alliance philosophy and member 

airlines
• Passenger baggage/special baggage pro-

cedures and reception rules
• The procedures for the carriage of live 

animals with passengers 

Our references
Our Academy has prepared its Passenger 

Services training programs in compliance 
with the requirements of IATA’s Ground 
Operation Manual (GOM), the Directorate 
General of Civil Aviation, and Turkish Airlines. 
Turkish Airlines rules are explained by refer-
ring to the relevant articles in the Ground 
Operation Manual. 

Previous year’s training programs 
In the first eleven months of 2012, the-

re were 17 Passenger Services in-class tra-
ining programs on Passenger Services (six 
of which were in English) and 116 trainees 
received their certificates.
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Okurlarımız için öncelikle kendiniz-
den ve Başkanlığınızdan bahseder misi-
niz? İstihdam, Organizasyon ve Projeler 
Başkanlığı hangi çalışmaları yürütür?

1965 yılında Kayseri’de doğdum. 1987 
yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden mezun oldum. 1991 yılın-
da yine İstanbul Üniversitesi’nde yönetim 
ve organizasyon dalında yüksek lisansımı, 
1996 yılında da sosyal siyaset dalında dok-
toramı tamamladım. Bir kısmı kamu sek-
töründe, bir kısmı da özel sektörde olmak 
üzere 25 yıllık bir iş deneyimine sahibim. 

2011 yılı Aralık ayında, özellikle insan 
kaynakları altyapı projelerini hazırlamak 
ve proje bazlı çalışmak üzere Türk Hava 
Yolları ailesine katıldım. Ancak çok kısa bir 
süre sonra Personel Başkanlığı’nın iki ayrı 
başkanlığa ayrılarak bir kısım operasyonel 
işlerin tarafıma devredilmesiyle kendimi 
farklı bir yapılanmanın içinde buldum. Bu 

yapılanmada, daha önce Personel Baş-
kanlığı bünyesinde yürütülen istihdam 
fonksiyonu Başkanlığımıza devredilmiş 
oldu. Böylece Başkanlığımız; bir taraftan 
tüm Ortaklığımızın istihdam ve organi-
zasyonel yapılanma gibi operasyonel iş-
levlerini yerine getirmek, diğer taraftan 
da yeni insan kaynakları projelerini hayata 
geçirmek üzere kurulmuş oldu. Ancak, 
Başkanlık olarak yapılanmamız devam 
ediyor ve şimdilik iki müdürlük ile işlerimi-
zi yürütüyoruz. Çiçeği burnunda bir baş-
kanlık olmamıza rağmen çok kısa sürede 
iyi işler çıkarmaya başladık.

Üzerinde çalıştığınız projelerden de 
bahseder misiniz? Öne çıkan projeler 
hangileri? 

Bizler Türk Hava Yolları’nda, çağdaş insan 
kaynakları yönetiminin gereklerini karşıla-
yacak şekilde projeler üretmeye ve haya-

F. Zehra Bayrak (TAA Genel Yayın Yönetmeni / TAA Editor in Chief)

Could you first tell our readers about 
yourself and your department? Which 
operations does the Employment, Or-
ganization, and Projects Directorate 
run?

I was born in Kayseri in 1965. I graduated 
from the Faculty of Political Science at Is-
tanbul University in 1987. I completed my 
master’s degree in management and orga-
nization in 1991 and my doctorate in social 
politics in 1996, again at Istanbul University. 
I have 25 years of professional experience 
both in the public and private sectors. 

In December 2011, I joined the Turkish 
Airlines family so I could design human re-
sources infrastructure projects and work 
on a project basis. However, after a while, 
the Directorate of Personnel Management 
was divided into two separate directora-
tes, and after the reorganization I found 
myself assigned to some operational af-

fairs. Under this reorganization, employ-
ment function, which had been the res-
ponsibility of the Directorate of Personnel 
Affairs, was transferred to our directorate. 
Consequently, our directorate was created 
to carry out both the operational functions 
of the corporation, including employment 
and reorganization, as well as new human 
resources projects. However, the directo-
rate is still under reorganization and we are 
now carrying out our functions via two dif-
ferent departments. Although it is a very 
young directorate, we have done many 
things in only a short time.

Could you tell us about your projects? 
Which projects stand out? 

At Turkish Airlines, we try to develop and 
carry out projects that will meet the requi-
rements of modern human resources ma-
nagement. Accordingly, the first thing we 

İstihdam, Organizasyon ve Projeler Başkanı Dr. Mahmut Demirkan:

“Sadece yönetici değil, 
lider kazanmak istiyoruz.”
Dr. Mahmut Demirkan, Director of Employment, Organization and Projects:

“We want to gain not just 
managers, but leaders.”
Türk Hava Yolları, gün geçtikçe artan uçuş noktasına ve filosundaki uçak sayısına paralel olarak ortaya çıkan yönetici 
ihtiyacını karşılamak üzere, kısa bir süre önce Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Programı’nı hayata geçirdi. Bu kapsamda 
yönetici adayları, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından yürütülen Yönetici Okulu’nda liderlik özellikleri ile sektörel 
ve kurumsal bilgi bakımından donanımlı hâle gelerek yönetici havuzuna alınıyor. Yönetici Okulu’na alınacak adaylar, uzun 
araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılan etkin ve profesyonel bir yönetici adayı belirleme sistemiyle seçiliyor. Yönetici adayı 
belirleme sürecinin mimarı olan Dr. Mahmut Demirkan’dan bu süreçle ve Başkanlığı ile ilgili bilgi aldık.

Turkish Airlines recently launched a Management Training and Development Program to meet its growing need for manag-
ers that has come about as a result of the ever increasing number of destinations and aircraft in its fleet. Under this pro-
gram, prospective managers are trained on leadership skills as well as industrial and corporate information at the School 
of Management run by Turkish Aviation Academy. They then become part of the manager pool. Prospective managers are 
admitted to the School of Management based on an effective and professional prospective manager nomination system, 
which was developed after extensive research. We interviewed Dr. Mahmut Demirkan, the architect of this prospective 
manager nomination system, to speak with him about the process and his department.
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ta geçirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda 
öncelikle, “Performans Yönetimi”nin alt-
yapısını oluşturduk. İnşallah bu yıl sonun-
da yöneticilerimiz ilk değerlendirmelerini 
yapacaklar. “Yetenek yönetimi”ni daha 
etkin kılabilmek için “değerlendirme mer-
kezi uygulamaları”nı geliştirmek üzere 
de çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bildiğiniz 
üzere, Türk Hava Yolları’nda bir ilki ger-
çekleştirerek, Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi ile birlikte, Yönetici Okulu’nu 
hayata geçirdik. Bunların yanı sıra, insan 
kaynağının daha etkin ve verimli olarak 
çalışabilmesi, operasyonel verimliliğin 
arttırılabilmesi ve motivasyon ve kariyer 
yönetimine ilişin projeler geliştiriyoruz.

Yönetici adaylarını belirleme süreci-
ni siz yürüttünüz. Bu süreç nasıl ger-
çekleşti? Yönetici Okulu uygulaması-
nın kazanımları nelerdir? Türk Hava 
Yolları’na ve yönetici adaylarına neler 
katacak?

Bizler, Türk Hava Yolları’nın büyüyen ve 
gelişen organizasyon yapısının gelecekte 

ihtiyaç duyacağı yöneticilerini, modern 
işletmeciliğin gerektirdiği becerilerle do-
nanmış olarak yetiştirmek üzere bu pro-
jeyi başlattık. Bu çerçevede; şartları uy-
gun olan çalışanlarımızı açık ve şeffaf bir 
şekilde, birtakım testlerden ve değerlen-
dirme merkezi uygulamasından geçirerek 
yönetici aday havuzuna aldık. 1.100 aday 
adayı ile başlattığımız seçim sürecini, 152 
yönetici adayını havuza alarak tamamla-
dık. Bu arada Akademi tarafından altyapısı 
oluşturulan Okulumuz da hazır hâle geldi. 
Şimdi, çok özet olarak anlattığım bu sü-
reç sonunda Türk Hava Yolları’na yakışan 
bir yöneticilik ve liderlik okulu oluşturmuş 
olmanın mutluluğunu hepimiz yaşıyoruz. 
Almış olduğum geri bildirimler beni ziya-
desiyle memnun ediyor. 

Aslında bu çalışma ile neler yapmak is-
tediğimizi kısaca paylaşmak isterim. Du-
yurularımızda da bunları sıkça vurguladık: 

• Öncelikle Türk Hava Yolları’nın ihtiyaç 
duyacağı yöneticileri daha sağlıklı, etkin 
ve bilimsel metotlarla, verimli bir şekilde 
belirleyebilme şansı bulabileceğiz.

did was establishing a “Performance Mana-
gement” infrastructure. We hope that our 
managers will make their first assessments 
by the end of this year. We are also wor-
king on the development of assessment 
center practices to make the “talent ma-
nagement” more effective. In addition, as 
you know, we broke new ground at Tur-
kish Airlines when we launched the School 
of Management in cooperation with Tur-
kish Aviation Academy. In addition, we are 
developing various projects to enable our 
human resources to work more effectively 
and efficiently, to improve operational ef-
ficiency, and to manage employee motiva-
tion and careers.

You directed the prospective man-
ager nomination process. How has it 
progressed? What are the benefits of 
the School of Management? What will 
it contribute to Turkish Airlines and to 
prospective managers?

We started this project with the goal of 
training managers who will be needed by 
Turkish Airlines’ ever-growing and deve-
loping organizational structure to equip 
them with the skills required by contem-
porary management. We therefore put 
employees with the appropriate qualifica-
tions through some tests and assessment 
center procedures in an open and transpa-
rent manner in order to create a prospect 
manager pool. We began the selection 
process with 1,100 nominated candidates. 
In the end, 152 prospect managers were 
entered into the pool. Meanwhile, the Aca-
demy has built the infrastructure for the 
School of Management and has made it re-
ady to operate. After all this, we are all glad 
to have established a management and le-
adership school worthy of Turkish Airlines. 
I am extremely happy with the feedback I 
have received so far. 

I would like to share with you some of the 
things we would like to achieve with this 
project. We also frequently outline our ob-
jectives in our statements: 

• First of all, we will have the chance to 
more efficiently select the managers that 
Turkish Airlines will need using sound, ef-
fective, and scientific methods.

• We will also establish a fairer and more 
amicable competitive environment in 
terms of our employee career develop-
ment.

• We will improve the management and 
entrepreneurship skills of our employees 
and enable them to look to their futures 
with confidence.

• We will encourage our employees to 
engage in Turkish Airlines’ career manage-
ment practices. 

At the same time, we also plan to address 
all that we hope to achieve with this school 
and, in accordance with management ru-
les, to develop and prepare for the futures 
of both prospective and existing managers 

in line with our ever-growing and develo-
ping organization. 

As a result, we aim to undergo a process 
that will lead to unique insights and positi-
ve changes in our business and manage-
ment approaches as well as our organiza-
tional culture. 

Management is one of your areas of 
expertise. What do you think are the 
qualifications of a good manager? 
Let’s extend this question to involve 
the School of Management. We know 
that prospective managers go through 
many steps before being admitted to 
the manager pool. In addition to what 
they know, what other qualifications 
must be taken into account? 

Thanks for this great question. We have 
begun a new process whose success, as 
well as the success of the prospective ma-
nagers, depends on managers’ ability to 
show their qualifications. I especially ende-
avor to put to use the experience I have 
gained over my 25-year career into this 
process. I take particular care to train and 
assign competent managers and leaders. 

I expect managers to have a lot of poten-
tial; to mirror his or her employees in order 
to provide them with clear and construc-
tive feedback and support for their deve-
lopment; to draw personalized develop-
ment plans for them; to distinguish those 
who make a difference and to know how 
to retain them; to think ahead and back up 
management positions; to create new ma-
nagement values; and to show that achie-
vement requires work and effort. We took 
all these points into consideration throug-
hout the selection process.

Based on your own experience, could 
you tell us briefly what are some of the 
fundamental qualities necessary for 
being a good manager? What dynamics 
should be present together for a good 
manager or should a manager create 
his or her own dynamics? 

I think personal success depends on three 
main factors. First of all, personal factors. 
Secondly, external factors, and finally, the 
grace of God. The first group starts with 
intention. If you really want to become a 
manager, you must make the effort. You 
must develop your abilities and talents, and 
fulfill all relevant requirements. In fact, this 
effort can even help you minimize external 
factors. What’s more, if you hope for it in 
good faith, God will help you. In this sense, I 
think that prospective managers can create 
their own dynamics to a great extent.

On the other hand, the behavioral charac-
teristics is very important. In other words, 
your environment, the organizational cli-
mate, and culture also matter. An organiza-
tion should have a welcoming environment 
for management and the top manage-
ment especially should provide a welco-
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• Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerinde 
daha adil bir yarışma ve tatlı bir rekabet 
ortamı oluşturacağız.

• Çalışanların yöneticilik ve girişimcilik be-
cerilerini arttırarak geleceğe daha güvenle 
bakmalarını sağlayacağız.

• Türk Hava Yolları’ndaki kariyer yöneti-
mi uygulamalarına çalışanların da katılımı-
nı sağlayacağız. 

Öte yandan, yapmak istediklerimizi bir 
“okul” çatısı ve mantığı içerisinde, iş-
letmecilik kurallarıyla ele alıp, sadece 
yönetici adaylarını değil, mevcut yöne-
ticilerimizi de gelişen ve büyüyen organi-
zasyonumuza paralel olarak geliştirmeyi 
ve geleceğe hazırlamayı düşünüyoruz. 

Böylece, iş yapma biçimimizde, yönetim 
yaklaşımlarımızda, organizasyon kültürü-
müzde vb. konularda farklı açılımlara ve 
olumlu değişimlere neden olacak bir sü-
rece girmeyi amaçlıyoruz. 

Yöneticilik konusu, uzmanlık alanla-
rınızdan biri. Sizce iyi bir yöneticide 
olması gereken vasıflar hangileridir? 
Bu soruyu, Yönetici Okulu’nu da kap-
sayacak şekilde genişletirsek… Yöne-
tici havuzuna dâhil olmak için aday-
ların çeşitli aşamalardan geçtiklerini 
biliyoruz. Bilgi birikimlerinin yanı sıra 
başka hangi vasıflarını dikkate aldınız?  

Bu soru için özellikle teşekkür ederim. 
Zira, biz yeni bir süreç başlattık ve bu 
sürecin, özellikle de sürece katılan yö-
netici adaylarımızın başarılı olması, söz 
konusu yöneticilik vasıflarının gösterile-
bilmesine de bağlıdır. Ben 25 yıllık iş ha-
yatım süresince gördüklerimi bu sürece 
de aktarmaya özellikle gayret ediyorum. 
Bu çerçevede ehil yöneticiler ve liderler 
yetiştirmek ve işi ehline vermek gibi bir 
misyon üstlenmeye gayret ediyorum. 

Bu doğrultuda bir yöneticinin; potansi-
yelinin yüksek olmasını, çalışanlarına ayna 
tutarak, onlara açık ve yapıcı geri bildi-
rimler vermesini ve gelişimlerini destek-
lemesini, onlar adına kişiselleştirilmiş ge-
lişim planları oluşturabilmesini, bu arada 
çalışanları arasında fark oluşturanı ayırt 
edebilmesini ve bunları elde tutmanın 
yollarını bilmesini, kendinden sonrasını 
düşünerek yönetim pozisyonlarını yedek-
leyebilmesini, yönetime ilişkin birtakım 
değerler oluşturabilmesini, elde etmenin 
belli bir çaba ve emek ile mümkün olaca-
ğını gösterebilmesini beklerim. Yönetici 
adaylarımızın seçim sürecinde de bu hu-
suslara dikkat etmeye çalıştık.

Kendi tecrübelerinizden de yola çı-
karak, iyi bir yönetici olmak için hangi 
koşulların gerekli olduğundan da kı-
saca bahsedebilir misiniz? Bunun için 
hangi dinamikler bir araya gelmeli? Ya 
da, yönetici kendi dinamiklerini ken-
disi mi oluşturmalı?

Ben kişisel başarının üç ana faktör gru-
buna bağlı olduğunu düşünürüm. Birinci-

si, kişinin kendisine bağlı faktörler; ikincisi 
dışsal faktörler ve üçüncüsü de Allah’ın 
izni veya müsaadesi. Bunlardan ilki, iste-
mekle başlıyor. Eğer siz gerçekten yö-
netici olmak istiyorsanız bunun için çaba 
sarf etmelisiniz. Yetkinliklerinizi ve yete-
neklerinizi geliştirerek bunun gereklerini 
yerine getirmelisiniz. Hatta bu doğrultu-
da dışsal faktörleri de minimuma indire-
bilirsiniz. Hatta ve hatta, iyi niyetle ister-
seniz Allah da yardım eder. Bu anlamda 
yönetici adayı, kendi dinamiklerini kendisi 
önemli ölçüde oluşturabilir diye düşünü-
yorum. 

Öte yandan, bulunduğunuz davranış 
düzlemi de çok önemli. Yani bulundu-
ğunuz ortam, organizasyon iklimi, kül-
türü. Bir organizasyonda yöneticilik için 
uygun ortam olmalı; özellikle üst yöne-
tim, arkadan gelenlere uygun ortamlar 
hazırlamalı. Biz yöneticilik okulu için ha-
zırlıklara başladığımızda üst yönetimimizi 
arkamızda hissettik. Bu çok önemli. Bili-
yorsunuz; okulumuzun açılışını Yönetim 
Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz 
birlikte yaptılar.

Klasik bir soru ama, sizce lider olu-
nur mu, doğulur mu? 

Evet, çok klasik oldu... Artık bu konu 
çok tartışılmıyor. Zira, “yumurta-tavuk” 
hikâyesine döndü bu iş. Biliyorsunuz; li-
derlikle yöneticiliği karşılaştırdığımızda 
aradaki en önemli fark olarak, genellikle 
liderlerin norm koyduklarını, yöneticile-
rin de normları uyguladıklarını söyleriz. 
Bana göre, insanlar norm koyarak baş-
kalarını etkilemeye başladıklarında lider-
lik için önemli ölçüde mesafe kat etmiş 
olurlar. Ancak herkes bunu yapamaz; bazı 
özelliklere sahip kişiler birtakım yetkin-
liklere sahip olsalar da bunu yapamazlar. 
O hâlde bazı özelliklere doğuştan sahip 
olan insanlar belli öğrenilmiş yetkinlikleri 
elde ettiklerinde, belli bir zaman zarfında 
liderlik özelliklerini taşımaya ve bu doğ-
rultuda hareket etmeye başlarlar. Bunu 
“karakteristik davranış”a çevirirler. Bu-
günün yönetim anlayışında önemli olan 
ise; bu karakteristiğin olumlu, insancıl, 
hizmetkâr veya destekleyici olmasıdır.

O hâlde, geleceğin Türk Hava Yolları 
yöneticilerini belirlerken sadece yö-
neticilik değil, liderlik potansiyellerini 
de dikkate aldığınızı söyleyebiliriz sa-
nırım.

Evet, kesinlikle öyle. Sadece yönetici de-
ğil, lider kazanmak istiyoruz.

Değerli Hocam, bu güzel sohbet için 
çok teşekkür ederiz. 

Ben de sizlerle olmaktan çok büyük keyif 
aldım. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür 
ediyorum. Sizin vasıtanızla, projelerimiz 
çerçevesinde Türk Hava Yolları’na emeği 
geçen herkese de sonsuz teşekkürler edi-
yorum. Sağlıcakla kalın...

ming environment for future managers. 
When we started working on the School of 
Management, we felt that the top mana-
gement was behind us. This was crucial. As 
you know, the school was opened jointly by 
our Chairman of the Board and CEO.

This is a classic question, but are man-
agers born or made? 

Yes, that certainly is a classic. It is one that 
is not discussed much anymore. It has be-
come a “chicken or the egg” story. As you 
know, the quintessential difference bet-
ween a leader and a manager is generally 
said to be that leaders set the norms while 
mangers apply them. In my opinion, when 
people start setting standards and influen-
cing others, they have gained significant 
ground in terms of leadership. However, 
not everybody can do this. Even if they 
have some inherent skills, they still cannot 
do it. But when people who possess some 
inherent talent also acquire some learned 

skills, they will start acquiring leadership 
qualities and start to act like a leader. They 
will then turn what they have acquired 
into “intrinsic behavior”. What matters in 
today’s management mentality is that this 
intrinsic behavior should be positive, hu-
mane, dutiful, and supportive.

So, I think we can easily say that you 
must take into account both manage-
ment and leadership potential when 
selecting the future managers of Turk-
ish Airlines.

Yes, absolutely. We want to gain not just 
managers, but leaders.

Thank you for this wonderful conver-
sation. 

It has been a pleasure. Thank you very 
much for your interest. I also hope you will 
convey my biggest thanks to everybody 
who has contributed to Turkish Airlines’ 
projects. Thank you, goodbye...
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HAVACILIK OKULLARI / AVIATION SCHOOLS

Sivil havacılık eğitiminde ilklerin okulu: 

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve  
Uzay Bilimleri Fakültesi
A school of breakthroughs in civil aviation training: 

Anadolu University Faculty of Aviation 
and Space Sciences

Ülkemizin sivil havacılık eğitimi veren ilk 
yükseköğretim kurumu olarak, 26 yıldır 
sektörün tüm operasyonel alanlarında 
eğitim vermeyi başarıyla sürdüren Anado-
lu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi, alanında pek çok bakımdan ön-
cülük edegelmektedir.

Deneyimli kadrosuyla, sunduğu akade-
mik derslerle, en son teknolojiyle donatıl-
mış laboratuvar, atölye ve simülatörlerde 
gerçekleşen uygulamalı çalışmalarla ve 
kendi havaalanında kendi eğitim uçağı fi-
losuyla Fakülte, uluslararası standartlara 
uygun niteliklere sahip pilot, hava trafik 
kontrolörü, hava aracı onaylayıcı bakım 
personeli, hava yolu ve havaalanı işletme-
cisi yetiştirmektedir. Kurulduğu günden 
bugüne kadar, ön lisans programlarından 
914, lisans programlarından 1698 öğrenci 
mezun olmuştur. Bu mezunların büyük 
bir çoğunluğu havacılık sektöründe çalış-
maktadır. 

Okul, teorik ve pratik eğitimleri birleşti-
rerek öğrencilerini iş yaşamına hazırlama-
nın yanında, emniyet başta olmak üzere 
havacılığın temel kavramlarını öğrencileri-
ne birer yaşam felsefi olarak kazandırma 
görevini de üstlenmektedir. Ayrıca yeni 
kurulmuş veya kurulmakta olan program-
lara da, öğretim elemanı yetiştirerek katkı 
sunmaya devam etmektedir.

Okulun sahip olduğu uluslararası hava-
alanı sayesinde öğrenciler bizzat uygu-

lamalı ders yapacakları ve hatta çalışarak 
deneyim kazanacakları bir ortam bulmak-
tadırlar. Bu durum, havacılık sektöründeki 
personelin ve öğrencilerin gelişmesinde 
büyük rol oynayan “motivasyon” unsuru-
nun da devreye girmesini sağlamaktadır. 

Tarihçe
1986 yılında meslek yüksekokulu olarak 

kurulan Anadolu Üniversitesi Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi, 1992 yılında yük-

The first higher education institution to 
provide civil aviation training in Turkey, An-
adolu University Faculty of Civil Aviation and 
Space Sciences has been training its stu-
dents in all operational fields for 26 years 
and has been a pioneer in the industry.

Featuring an experienced staff, acade-
mic courses, state-of-the-art labora-
tories, applied exercises in shops and 
simulators, and its own fleet of training 
aircraft in its own airport, the Faculty 

trains pilots, air traffic controllers, aircraft 
maintenance certifying personnel, and 
airline and airport operators, all at inter-
national standards. Since its foundation, 
the faculty has had 914 graduates from 
its associate programs and 1,698 gradu-
ates from its undergraduate programs. 
The vast majority of them are currently 
working in the aviation industry. 

In addition to combining theory with 
practice to better prepare students for 
their careers, the school also helps stu-
dents internalize the basic concepts of 
aviation, safety in particular. The school 
also trains instructors for both its recent-
ly established programs as well as those 
that are in the process of being estab-
lished.

Thanks to the international airport 
owned by the school, students are able 
to attend applied courses and to get the 
experience they need through practical 
training. It is for this reason that the mo-
tivation factor plays a major role in staff 
and students’ development in the avia-
tion industry. 

History
A vocational school of civil aviation 

was established at Anadolu University 
in 1986. It was transformed into a four-
year school in 1992 in order to educate 
undergraduates in the fields of Aviation 

Muzaffer Özçelik (Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Müdürlüğü / Management and Personal Development Trainings Department)

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi; bünyesinde uluslararası trafiğe açık bir havaalanı barındıran 
dünyanın sayılı okullarından biri, ülkemizin ise ilk ve tek okuludur.

Anadolu University Faculty of Aviation and Space Sciences is not only one of the few schools in the world to have an airport 
open to international traffic, but it is also the first and only one in Turkey.
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sekokula dönüşerek Havacılık Elektrik ve 
Elektroniği, Uçak Gövde-Motor Bakım, 
Hava Trafik Kontrol, Sivil Hava Ulaştırma İş-
letmeciliği ve Pilotaj bölümlerinde dört yıl-
lık lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2012 
yılının Temmuz ayında, okulun eğitim ve 
araştırma olanakları, akademik kadro ve 
fiziksel altyapı açısından fakülte gereklilik-
lerini karşılayacak olgunluğa erişmesi üze-
rine Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne 
dönüştürülmüştür. İsmine “Uzay Bilimleri” 
ibaresinin eklenmesi, okulun ülkemizde 
sektöre yaptığı ve yapacağı öncülüğün 
hak edilmiş bir nişanesi olarak yorumlan-
malıdır.

Eğitim faaliyetleri
Fakülte’de Hava Trafik Kontrol, Havacılık 

Elektrik Elektroniği, Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği, Pilotaj ve Uçak Gövde-Motor 
Bakım olmak üzere beş bölümde lisans 
eğitimi sunulmaktadır. Hava Trafik Kont-
rol bölümüne lise mezunları, ön kayıt, 
özel yetenek sınavları, sağlık kontrolü ve 
sözlü sınavdan oluşan bir dizi aşamadan 
sonra kabul edilmektedir. Diğer bölümler 
ise merkezî yerleştirme ile öğrenci kabul 
etmektedirler. Merkezî yerleştirme ile öğ-
renci kabul eden bölümler için özel koşul-
lar (sağlık, yaş, güvenlik soruşturması vb.) 
her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi (ÖSYM) kılavuzunda ilan edilmektedir.

Fakültede öğrenim gören öğrenciler; 
ikinci anadal, yandal veya sertifika düzey-
lerinde eğitim alabilmektedir. Yurt içi ve 
yurt dışındaki üniversitelerle yapılan an-
laşmalar çerçevesinde Erasmus ve Farabi 
Değişim Programları etkin bir şekilde uy-
gulanmaktadır. Fakülte; Erasmus Öğrenim 
Hareketliliği Programı kapsamında Avus-
turya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya, 
Portekiz ve İspanya’da benzer okullarla 

ikili anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmalar 
çerçevesinde 100’ün üzerinde öğrenciye 
bu okullarda bir ya da iki dönem öğrenim 
görme olanağı sağlanmış, bu okullardan 
da 30 kadar yabancı öğrenciye eğitim 
verilmiştir. Aynı zamanda 2008 yılından 
bugüne Erasmus Staj Programı kapsamın-
da 23 öğrenciye yurt dışında staj olanağı 
sağlanmıştır. Ayrıca Fakülte’nin öğretim 
üyeleri Avusturya, Estonya ve Çek Cum-
huriyeti okullarında her yıl düzenli olarak 
ders vermektedir. 

Akademik programlara ek olarak, başta 
Türk Hava Yolları olmak üzere hava yolu 
firmaları için Hava Yolu Pilotu Yetiştirme, 
Emniyet Genel Müdürlüğü için Helikopter 
Pilotu ve Teknisyeni eğitimleri ve çeşitli 
Havacılık Bakım Organizasyonu eğitimleri 
de verilmektedir. 

Akademik ve idari altyapı
Fakülte’de, 83 akademik personel (5 pro-

fesör, 1 doçent, 30 yardımcı doçent, 5 
tanesi doktoralı olmak üzere 22 öğretim 
görevlisi ve 20 araştırma görevlisi); uygu-
lamalı eğitimleri ve operasyonel faaliyetleri 
yürütmek üzere 100 deneyimli sözleşmeli 
personel (21 öğretmen pilot, 11 hava tra-
fik kontrolörü, 44 uçak bakım teknisyeni, 
8 uçuş teknisyeni ve 16 yer kontrolörü) ve 
68 idari personel görev yapmaktadır.

Akademik programlar
Hava Trafik Kontrol Bölümü: Hava ulaş-

tırmasının en önemli amacı olan emniyetli 
taşımacılık işlevinde hayati görev üstlenen 
hava trafik kontrolörleri, günümüzde tek-
noloji kullanabilen, sistem yönetebilen, 
hızlı ve doğru karar alabilen kişilerdir. Gö-
revlerini uluslararası ve ulusal mevzua-
tın gerektirdiği standartlar çerçevesinde 
gerçekleştirmelidirler. Bu kapsamda Hava 

Electric and Electronics, Fuselage and 
Engine Maintenance, Air Traffic Control, 
Civil Air Transportation Management, and 
Piloting. As the education and research 
facilities’ academic staff and physical in-
frastructure grew, it went one step fur-
ther and became the Faculty of Aviation 
and Space Sciences in July 2012. The ad-
dition of “Space Sciences” shows how the 
school has been and will continue to be a 
pioneer in the industry. 

Training activities
The Faculty provides undergraduate 

education in five departments: Air Traffic 
Control, Aviation Electric and Electronics, 
Civil Air Transportation Management, Pi-
loting, and Fuselage and Engine Mainte-

nance. The Department of Air Traffic Con-
trol accepts high school graduates based 
on a series of procedures including pre-
registration, special talent exams, a medi-
cal check-up, and an oral exam. Other 
departments accept students based on 
a centralized placement procedure. Each 
year, the guide published by the OSYM 
(Measurement, Selection, and Placement 
Center) determines the special require-
ments for the departments that accept 
students based on a centralized place-
ment procedure.

Students of the Faculty can major, 
double-major, minor or receive their 
certification in their field of choice. Eras-
mus and Farabi Exchange Programs are 
available through agreements with local 
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Trafik Kontrol Bölümü lisans eğitimlerinde 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 
Ek-1,  Hava Seyrüseferinin Emniyeti için 
Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL), Hava 
Trafik Yönetimi Hizmeti Personeli için Em-
niyet Düzenlemeleri (ESARR 5) ve Türk Sivil 
Havacılık Mevzuatı’nın gerekliliklerinin yanı 
sıra alanın gerektirdiği akademik ve mesle-
ki ağırlıktaki yeterlilikleri sağlamaları amaç-
lanmaktadır. Kurulduğu günden bu yana 
208 mezun veren Bölüm’de mezunların 
büyük çoğunluğu Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi’ne (DHMİ) ait kontrol ünitelerin-
de çalışmaktadır.

Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü: 
Havacılık Elektrik Elektroniği programında 
havacılık sektörüne, uluslararası standart-
larda, nitelikli bakım ve onarım personeli 
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu prog-
ram kapsamında Ulaştırma Bakanlığı Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’nden 
alınan SHY Part-147 Hava Aracı Bakım Eği-
tim Yetkisi doğrultusunda, Avrupa Birliği 
standartları, SHY/JAR-66 Hava Aracı Bakım 
Personeli Yönetmeliği ve SHY/JAR-147 
Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönet-
meliği gerekliliklerine uygun eğitim veril-
mektedir. Öğrenciler kuramsal derslerin 
yanı sıra, otomatik kontrol, bilgisayar, te-
mel elektrik elektronik, elektrik makineleri, 
seyrüsefer sistemleri, haberleşme sistem-
leri, mikrodalga laboratuvarları ve Fakülte 
bünyesindeki JAR-145 onaylı bakım tesis-
lerinde uygulamaya yönelik eğitim almak-

tadır. Öğrenciler; aldıkları dört yıllık 
eğitim süresince edindikleri kuramsal 
ve uygulamalı bilgileri hem Anadolu 
Üniversitesi’nin hava aracı bakım 
merkezinde hem de havacılık sek-
töründe faaliyet gösteren hava yolu 
işletmeleri, hava aracı bakım merkez-
leri ve havacılık konusunda faaliyet 
gösteren diğer kuruluşların teknik 
bölümlerinde çalışarak uygulama 
olanağı bulmaktadır. 60 günlük sta-
jın ilk bölümünde öğrencinin hangar 
bakım, ikinci bölümünde ise hat ba-
kım üzerine çalışması planlanmıştır. 
Bu sayede iş ortamında gerçekleşti-
rilecek staj ile öğrencinin aldığı teorik 

eğitimleri uygulamayla bütünleştirmesi 
sağlanmaktadır. Hâlihazırda başta Türk 
Hava Yolları olmak üzere tüm hava yolu 
işletmeleri, hava aracı bakım kuruluşları, 
hava ikmal bakım merkezleri, Devlet Hava 
Meydanları, TAI, TEI, Havelsan, Aselsan gibi 
havacılık sektöründe öne çıkmış kurum ve 
kuruluşlarla staj konusunda gerçekleştiril-
miş işbirlikleri sürdürülmektedir.

Pilotaj Bölümü: Pilotaj Bölümü; ICAO, 
Avrupa Havacılık Standardı (JAR-FCL) ve 
ulusal gereklilikler doğrultusunda pilot 
lisanslandırması yapmaktadır. Türk Hava 
Yolları başta olmak üzere hava yolu ve 
hava taksi firmaları ile yürütülen, uçuş 
eğitimine yönelik sertifika programlarıyla, 
sektörün ihtiyaçlarına yönelik insan gücü 
yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Programdan 
mezun olabilmek için öğrencilerin verilen 
tüm ders, ödev ve uygulamalardan başarı-
lı olarak lisans öğrenimi için gerekli asgari 
240 krediyi sağlamış olmaları ve 21 iş günü 
zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları ge-
rekmektedir. Her öğrenci mezuniyet ön-
cesi 185 saatlik uçuş programını başarmak 
zorundadır. Bölüm; 5 adet Cessna 172, 3 
adet Socata TB 9 Tampico, 9 adet Socata 
TB 20 Trinidad, 2 adet Beechcraft King Air 
C90 GTi ve 1 adet Beechcraft King Air 200 
uçağı kullanmaktadır. Mezunlar pilot lisan-
sı alabilmek için mezuniyet sonrası SHGM 
tarafından düzenlenen JAR-FCL sınavları-
na katılmak zorundadır.

and international universities. Under the 
Erasmus Student Mobility Program, the 
Faculty has bilateral agreements with 
equivalent schools in Austria, Czech Re-
public, Estonia, Poland, Portugal, and 
Spain. Consequently, more than 100 stu-
dents have had the opportunity to study 
in these schools for one or two semes-
ters. At the same time, approximately 
30 foreign students have attended our 
Faculty. Twenty-three students have in-
terned abroad under the Erasmus Intern-
ship Program since 2008. Moreover, aca-
demic faculty of the school give lectures 
each year at schools in Austria, Estonia, 
and Czech Republic. 

In addition to its academic programs, 
the Faculty also provides airline pilot train-
ing for various airlines (including Turkish 
Airlines), helicopter pilot and technician 
training for the General Directorate of Se-
curity, and several aviation maintenance 
organization training programs. 

Academic and administrative infra-
structure

The Faculty has 83 faculty members 
(5 professors, 1 associate professor, 30 
assistant professors, 22 lecturers —5 
of whom hold a doctorate— and 20 re-
searchers); 100 experienced contract 
employees who carry out applied training 
programs and operational activities (21 
instructor pilots, 11 air traffic controllers, 
44 aircraft maintenance technicians, 8 
flight technicians, and 16 ground control-
lers); and 68 administrative employees.

Academic programs
Department of Air Traffic Control: 

Playing a crucial role in safe transpor-
tation, which is the primary goal of the 
aviation industry, air traffic controllers 
should be able to utilize technologies, 
manage systems, and make the right de-
cisions quickly. They carry out their du-
ties at standards required by both local 
and international laws. The Department 
of Air Traffic Control aims to meet the 
requirements of the International Civil 
Aviation Organization (ICAO) Appendix 
1, the European Organization for the 
Safety of Air Navigation (EUROCONTROL), 
the Safety Regulations for Air Traffic 
Management Staff (ESARR 5), and the 
Turkish Civil Aviation Legislation. It also 
teaches the academic and professional 
competence required by this profes-
sion. Since it was founded, 208 students 
have graduated from the Department. 
The vast majority of these graduates are 
currently working for the General Direc-
torate of State Airports Authority of Tur-
key (DHMI).

Department of Aviation Electric and 
Electronics: This program aims to train 
qualified maintenance and repair staff 

for the aviation industry at international 
standards. The training provided under 
this program meets the requirements 
of the European Union standards, SHY/
JAR-66 Aircraft Maintenance Staff Regu-
lations, and SHY/JAR-147 Aircraft Main-
tenance Training Institutions Regulations 
in compliance with the SHY Part-147 Air-
craft Maintenance Training Authorization 
obtained from the Directorate General 
of Civil Aviation under the Ministry of 
Transport. In addition to its theoretical 
courses, students also receive applied 
training at the JAR-145 approved main-
tenance facilities at the faculty on au-
tomatic control, computers, basic elec-
trics and electronics, electric machines, 
navigation systems, communication sys-
tems, microwave laboratories. Students 
have the opportunity to apply the the-
oretical and practical information that 
they acquire throughout their four years 
of attendance by working in the aircraft 
maintenance center at Anadolu Univer-
sity as well as those belonging to air-
lines, aircraft maintenance centers, and 
technical departments of other organi-
zations in the aviation industry. The first 
part of a sixty-day internship is designed 
to enable students learn hangar mainte-
nance while the second part focuses on 
line maintenance. Internships in a busi-
ness environment ensure the integra-
tion of theoretical training with practice. 
The Faculty has internship programs in 
cooperation with leading corporations 
and organizations in the aviation indus-
try, including Turkish Airlines and other 
airlines as well as aircraft maintenance 
organizations, air supply maintenance 
centers, state airports, TAI, TEI, Havelsan, 
and Aselsan.

Department of Piloting: This depart-
ment licenses pilots in compliance with 
the requirements of ICAO and European 
Aviation Standard (JAR-FCL) as well as all 
local requirements. The industry’s labor 
force needs are satisfied by the Depart-
ment through certification programs in 
flight training in cooperation with Turk-
ish Airlines and other airlines as well as 
air taxi firms. To graduate from the pro-
gram, students must have succeeded in 
all courses, assignments, and applications 
in order to obtain the required mini-
mum of 240 credits and they must have 
completed the obligatory internship las-
ing 21 working days. Each student must 
also complete a 185-hour flight program 
before graduation. The Department of 
Piloting uses 5 Cessna 172, 3 Socata TB 
9 Tampico, 9 Socata TB 20 Trinidad, 2 
Beechcraft King Air C90 GTi, and 1 Beech-
craft King Air 200. Graduates must take 
the JAR-FCL exams held by the Directo-
rate General of Civil Aviation in order to 
obtain their pilot license.



23

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
Bölümü: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeci-
liği Bölümü’nün amacı; havacılık sektörü 
içindeki işletmelerin, özel kuruluşlar ile 
devlet kuruluşlarının, hava ulaştırması 
işletmeciliği konularında duyduğu yetiş-
miş insan gücü ihtiyacını, sunduğu aka-
demik program aracılığı ile karşılamaktır. 
Ayrıca bölgedeki diğer ülkelerin havacılık 
personellerini, bu ülkelerdeki havacılık 
emniyeti, güvenliği ve hizmet kalitesini 
yükseltmek amacı ile eğitmek; 21. yüz-
yılın havacılık ve uzay alanındaki kritik 
bilgilerine ulaşmak ve yenilerini keşfet-
mek amacı ile Fakülte’nin kaynaklarını, 
araştırma ve geliştirme projelerine yön-
lendirmek; tüm dünya insanlarına daha 
emniyetli ve güvenilir, daha ekonomik, 
çevre dostu hava ulaştırma hizmeti sağ-
lanabilmesi için dünya çapında eğitim ve 
araştırmalar gerçekleştirmek ve uygun 
birimlerle ortaklık kurmak ve işbirliği yap-
mak da Bölüm’ün amaçlarındandır.

Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü: 
Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü’nün 
hedefleri temel olarak; özel veya devlete 
ait havacılık kuruluşlarının uçağın gövde 
ve motor bakımı konusunda duyduğu 
yetişmiş insan gücü ihtiyacını, sunduğu 
akademik programlar ve/veya sertifika 
programları aracılığı ile karşılamak, di-
ğer bölge ülkelerinin havacılık kuruluş-
larındaki personeline eğitim sağlamak, 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüt-
mek olarak ifade edilebilir. Programın en 
önemli avantajı, öğrencilere sunulan kali-
teli teknik bilgi ve becerinin yanında ha-
vacılığın en önemli yapı taşı olan emniyet 
faktörünü özümsemiş teknik personel 
ailesinin yetiştiriliyor olmasıdır. 

Öğrenciler stajlarını Türk Hava 
Yolları’nda, özel hava yolu şirketlerinde 
ve uçak bakım merkezlerinde yapabil-
mektedirler. Fakülte’nin Türk Hava Yol-
ları, TEI (Tusaş Engine Industries Inc.) ve 
Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi ile 
eğitim protokolleri bulunmaktadır. TEI, 
Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yük-
sekokulu ile imzaladığı protokol çerçeve-
sinde, 1989 yılından bu yana öğrencilere 
havacılık ve uçak motorları konularında 
fabrika ortamında eğitim imkânı sun-
maktadır. Bu kapsamda öğrenciler, haf-
tada iki gün olmak üzere bir dönemlerini 
TEI’de teorik ve pratik eğitim alarak ge-
çirmektedirler.

Fiziksel altyapı
Anadolu Üniversitesi İki Eylül 

Yerleşkesi’nde 3.180.000 metrekare arazi 
üzerinde kurulu Fakülte’de eğitim faali-
yetleri, toplam 22.970 metrekarelik derslik 
ve laboratuvar kullanım alanı bulunan mo-
dern binalarda sürdürülmektedir. Bunlara 
ek olarak uygulamalı eğitimlerin ve ope-
rasyonel faaliyetlerin sürdürüldüğü Ana-
dolu Havaalanı ve Uçak Bakım Merkezi de 
Fakülte bünyesinde bulunmaktadır.

Ayrıca yine Fakülte bünyesinde, SHY/
JAR-147 Havaaracı Bakım Eğitim Yetkisi ve 
SHY/JAR-145 Havaaracı Bakım Kuruluşu 
Yetkisi’ne sahip olan Uygulamalı Uçak Bakım 
Merkezi’nde eğitim uçaklarının bakım faali-
yetlerini gerçekleştirmenin yanında öğren-
ciler için uygulamalı eğitimler de verilmek-
tedir. Bakım Merkezi; iki adet uçak bakım 
hangarının yanı sıra, Uçak Elektrik-Elektro-
nik Atölyesi, Motor Atölyesi, Akü Atölyesi, 
Döşeme Atölyesi, Uçak Gövde Atölyesi ve 
Uçak Bakım Destek Atölyesi’nden oluşmak-
tadır. Fakülte aynı zamanda SHY14A Yetkisi 
kapsamında hem eğitim uçuşlarına hem 
de uluslararası uçuşlara açık olan ve 3000 
metre pisti bulunan Anadolu Üniversitesi 
Havaalanı’na, ayrıca bir terminal binası, Hava 
Trafik Kontrol Kulesi, Havaalanı Kurtarma ve 
Yangınla Mücadele Birimi, AIS Ofisi, Meteo-
roloji ve diğer ilgili birimlere sahiptir. Uçuş 
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrenciler 
için Hava Trafik Kontrol ve Sivil Hava Ulaş-
tırma İşletmeciliği ile ilgili birçok uygulamalı 
eğitim burada gerçekleştirilmektedir.

Havaalanı pisti ve taksi yolu 2011 yılı 
içinde Ulaştırma Bakanlığı’nın “Eskişehir 
Havaalanı PAT Sahalarının Geliştirilmesi” 
projesi kapsamında uzatılmakta ve geniş-
letilmektedir. Aynı proje kapsamında ha-
vaalanına 28.800 metrekare genişliğinde 
yeni bir apron (uçak park sahası) da ilave 
edilmektedir. 2011 yılı sonunda proje in-
şaatının bitirilmesiyle PAT Sahalarının top-
lam alanı 400.000 metrekareye çıkmıştır. 
Projenin gerçekleştirilmesi için Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından kamulaştırılması ger-
çekleştirilen alan yaklaşık 300.000 metre-
karedir. Proje bitiminde bu alan da Fakülte 
arazisi içinde değerlendirilmiş, dolayısıyla 
Fakülte’nin arazisi 2012 yılında 3.480.000 
metrekareye çıkmıştır. 

Laboratuvar, atölye ve simülatör  
olanakları

Fakülte’de eğitim-öğretim hizmetlerinin 
tümü bilgisayar ve projektör donanımlı 25 

Department of Civil Transport Man-
agement: The aim of the Department 
is to meet the need for qualified man 
power in the aviation industry, including 
both private and public organizations, 
in air transport management through 
its academic program. The Department 
also aims to train aviation personnel from 
other countries in the region to improve 
their knowledge of aviation safety, se-
curity, and service quality; to allocate 
the resources of the Faculty to research 
and development projects in order to 
gain critical information on aviation and 
space sciences in the twenty-first cen-
tury needed to explore new territories; 
to carry out worldwide training and re-
search studies in order to ensure safer, 
more secure, more affordable, and more 
eco-friendly transportation services to all 
the people in the world; and to cooperate 
and collaborate with relevant units.

Department of Fuselage and Engine 
Maintenance: The objectives of the De-
partment of Fuselage and Engine Mainte-
nance are essentially to meet the needs 
of the private or public aviation organiza-
tions for the qualified manpower in fuse-
lage and engine maintenance, to provide 
training for the employees of aviation 
organizations in neighboring countries, 
and to carry out research and develop-
ment activities. In addition to high-quality 
technical knowledge and skills, the most 
significant advantage of the program is 
that it enables technical staff to inter-
nalize the fact that safety is the primary 
building block of the aviation industry. 

Students are able to intern at Turkish 
Airlines, private airlines, and aircraft main-
tenance centers. The Faculty has training 
protocols with Turkish Airlines, Tusaş En-
gine Industries Inc. (TEI), and the Eskişehir 
Air Supply Maintenance Center. Under 
the protocol with the Anadolu University 
Faculty of Aviation and Space Sciences, 
TEI has been providing training opportu-
nities on aviation and aircraft in a factory 
environment since 1989. Students spend 
two days a week in TEI receiving theoreti-
cal and practical training. 

Physical infrastructure
Situated on 3,180,000 square meters of 

land on the Iki Eylül Campus of Anadolu 
University, the Faculty carries out training 
activities in modern buildings with a total 
of 22,970 square meters of classrooms 
and laboratories. The Faculty also incor-
porates Anadolu Airport, where applied 
training and operational activities are 
carried out, and an Aircraft Maintenance 
Center.

In addition, also within the Faculty, the 
Applied Aircraft Maintenance Center with 
SHY/JAR-147 Aircraft Maintenance Train-
ing Authorization and SHY/JAR-145 Air-

craft Maintenance Organization Authoriza-
tion enables students to do maintenance 
activities on training aircraft and to receive 
applied training. The Maintenance Center 
contains two aircraft maintenance hang-
ars as well as an Aircraft Electric and Elec-
tronics Shop, an Engine Shop, a Batteries 
Shop, a Furnishing Shop, a Fuselage Shop, 
and an Aircraft Maintenance Support 
Shop. The Faculty also encompasses the 
Anadolu University Airport, which has a 
3,000-meter runway that is open for both 
training and international flights under the 
SHY14A Authorization, as well as a terminal 
building, an Air Traffic Control Tower, an 
Airport Rescue and Fire Fighting Unit, an 
AIS Office, a Meteorology Unit, and other 
related units. In addition to flight training, 
these facilities are used to provide vari-
ous applied training courses on Air Traffic 
Control and Civil Air Transportation Man-
agement.

The airport runway and taxiway was 
lengthened and enlarged in 2011 as a 
part of the “Improvement of the Runway, 
Apron, and Taxiway of Eskişehir Airport” 
project carried out by the Ministry of 
Transport. Under the same project, a new 
28,800-square meter apron (an aircraft 
parking area) was added to the airport. 
Upon the completion of the construc-
tion by the end of 2011, the total area 
encompassing the runway, apron, and 
taxiway increased to 400,000 square me-
ters. To carry out this project, the Minis-
try of Transport expropriated an area of 
approximately 300,000 square meters. 
Upon completion of the project, this area 
was also incorporated into the Faculty’s 
land, increasing its total size to 3,480,000 
square meters in 2012. 

Laboratories, shops, and simulators
The faculty provides education and 

training services in 25 classrooms and 27 
laboratories, all of which are equipped 
with computers and projectors. 

In addition, the Faculty has four com-
puter laboratories. Two of these labo-
ratories are for general use and Basic 
Information Technologies. The third labo-
ratory is used to store and assess exams 
on the SHY-66 module accredited by the 
Directorate General of Civil Aviation. The 
fourth one is the Air Traffic Computer 

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi, 360 de-
rece görüş sağlayan Hava Trafik 
Kontrol Kule Simülatörü’ne sahip 
dünyanın ender okullarından, ül-
kemizin ise ilk ve tek okulu olma-
nın haklı gururunu taşımaktadır.
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adet derslik ve 27 adet uygulama labora-
tuvarında gerçekleştirilmektedir. 

Fakülte’de ayrıca dört adet bilgisayar 
laboratuvarı bulunmaktadır. Bu labora-
tuvarlardan ikisi genel amaçlı ve Temel 
Bilgi Teknolojileri dersi için kullanılmak-
tadır. Üçüncü laboratuvar Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nce akredite edilmiş 
SHY-66 modül sınavlarının düzenlenmesi 
ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 
Dördüncü laboratuvar olan Hava Trafik 
Bilgisayar Laboratuvarı ise daha çok uçuş 
simülasyonu (Microsoft Flight Simulator 

X) ve hızlı zamanlı havaalanı ve hava saha-
sı trafik akış ve kapasite simülasyonlarını 
(SIMMOD) gerçekleştirmek üzere kullanıl-
maktadır.

Fakülte, Hava Trafik Kontrol Bölü-
mü’ndeki radar ve meydan kontrol simü-
lasyonu olanakları açısından dünyadaki 
sayılı okullardan biri olarak öne çıkmakta-
dır. 2009 yılında kurulan ve 360 derecelik 
yüksek çözünürlüklü panoramik görüntü 
üretilen meydan kontrol kulesi simülatö-
ründe öğrencilere ve araştırmacılara ger-
çekçi koşullarda hava trafik senaryolarını 
çalışma olanağı sunulmaktadır. Ayrıca öğ-

renciler, gerçek bir radar kontrol ünitesi 
ile aynı donanımlara sahip 12 pozisyonlu 
radar kontrol simülatöründe prosedürel 
ve radarlı kontrol usulleri ile de, hem ger-
çek hem de sentetik hava sahalarında çok 
farklı trafik senaryolarını çalışma olanağı 
bulmaktadırlar.

İnceleme ve araştırma olanakları
Fakülte içerisinde, inceleme ve araştırma 

yapmak isteyen öğrenciler için havacılık 
hakkında 3.539 adet doküman içeren bir 
adet fakülte kitaplığı bulunmaktadır. Ay-

rıca öğrenciler Rektörlüğe bağlı Kütüpha-
ne ve Dokümantasyon Merkezi’nden de 
yararlanmaktadır. 12.330 metrekarelik bir 
alanı olan ve 1.000 kişilik oturma kapasitesi 
bulunan bu kütüphanede 215.317 kitap, 
34.297 dergi ve 1.156 dergi aboneliği bu-
lunmaktadır. 

Yetkiler
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde, 

SHGM’nin yanı sıra, ICAO, EASA (Avrupa Ha-
vacılık Emniyeti Ajansı) ve EUROCONTROL 
kural ve standartlarına uygun olarak hava-
cılık eğitimi verilmektedir.

Laboratory, which is used for flight simu-
lation (Microsoft Flight Simulator X) as 
well as fast-time airport and airfield traffic 
flow and capacity simulations (SIMMOD).

The Faculty stands out as one of a few 
world-class schools with radar and aero-
drome control simulation facilities at the 
Department of Air Traffic Control. Estab-
lished in 2009, the aerodrome control 
tower simulator generates a 360-degree, 
high-resolution panoramic view to enable 
students and researchers to work on air 
traffic scenarios in realistic conditions. 
In addition, students also have the op-
portunity to work on diverse traffic sce-
narios on both real and synthetic airfields 
through procedural and radar control 
methods in the 12-position radar control 
simulator armed with the same equip-
ment as an original radar control unit.

Survey and research opportunities
The Faculty has a library containing 

3,539 documents on aviation for stu-
dents who want to carry out surveys and 
studies. Moreover, students are able to 
benefit from the Library and Documen-

tation Center that is affiliated with the 
Rectorate. Situated on an area of 12,330 
square meters with a seating capacity 
for 1,000 people, this library has 215,317 
books, 34,297 periodicals, and 1,156 peri-

odical subscriptions. 
Authorizations
The Faculty of Aviation and Space Sci-

ences provides aviation training in com-
pliance with the rules and standards of 
Directorate General of Civil Aviation as 
well as of ICAO, the European Aviation 
Safety Agency (EAS), and EUROCONTROL.

Anadolu University Faculty of 
Aviation and Space Sciences is 
also proud of being the first and 
only educational institution in 
Turkey, and one of the few scho-
ols in the world to have an Air 
Traffic Control Tower simulator 
enabling a 360-degree view.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Laboratuvar ve Atölyeleri

Aerodinamik
Tahribatsız Muayeneler
Gövde-Motor Atölyesi
Yağ Analiz
Hidrolik Sistemler
Uçak Malzeme
Jet Motor Test
Model Uçak
PANS-OPS
Haberleşme
Mikrodalga
Ölçme Sistemleri
Elektroteknik
Elektrik - Elektronik

FNPT I Uçuş Simülatörü
FNPT II Uçuş Simülatörü
Hava Trafik Kontrol Radar 
Simülatörü
Hava Trafik Kontrol Kule Simülatörü
Uçak Bakım Hangarı I
Uçak Elektrik - Elektronik Atölyesi
Motor Atölyesi
Döşeme Atölyesi
Akü Atölyesi
Uçak Gövde Atölyesi
Uçak Bakım Destek Atölyesi
Uçak Bakım Hangarı II
Seyrüsefer Yardımcıları 

Faculty of Aviation and Space Sciences
Laboratories and Shops

Aerodynamics
Non-Destructive Testing
Fuselage and Engine Shop
Oil Analysis
Hydraulic Systems
Aircraft Materials
Jet Engine Test
Model Aircraft
PANS-OPS
Communications
Microwave
Measurement Systems
Electrotechnics
Electric and Electronics

FNPT I Flight Simulator
FNPT II Flight Simulator
Air Traffic Control Radar Simulator
Air Traffic Control Tower Simulator
Aircraft Maintenance Hangar I
Aircraft Electric and Electronics Shop
Engine Shop
Furnishing Shop
Batteries Shop
Fuselage Shop
Aircraft Maintenance Support Shop
Aircraft Maintenance Hangar II
Navigation Aids
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AKADEMİ’DEN / FROM ACADEMY

Akademimize, IATA’nın 
En İyi Bölgesel Eğitim Ortağı Ödülü
Our Academy becomes IATA’s 
Worldwide Top Regional Training Partner

Geçtiğimiz yıl IATA’nın hem Bölgesel Eği-
tim Ortağı hem de Yetkili Eğitim Merkezi 
hâline gelen Türk Hava Yolları Havacılık Aka-
demisi, sadece bir yıl içerisinde sergilediği 
üstün performans neticesinde 2012 Yılı 
Dünyanın En İyi IATA Bölgesel Eğitim Ortağı 
Ödülü’nü aldı.

Bu ödül; 2012 yılı içerisinde 17’den fazla 
IATA eğitimi düzenleyerek ve 300’den faz-
la kişiye eğitim sağlayarak dünya çapında 
önemli bir başarıya imza atan Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi’nin, yarınların 
hava taşımacılığı sektörüne insan serma-
yesi yetiştirmek adına gösterdiği gayreti 
simgelemekte. 

Türk Hava Yolları bünyesinde, uzun yılla-
rın getirdiği birikim ve tecrübeyle yerli ve 
yabancı kursiyerlerine ticari ve teknik eği-
timler ile yönetim ve kişisel gelişim eğitim-
lerinden oluşan geniş bir hizmet yelpazesi 
sunan Akademi, IATA eğitimlerinde elde et-

tiği bu başarıyla kendini bir kez daha ispat 
etmiş oldu.

Akademi tarafından, Avrupa, Orta Doğu 
ve Asya’nın kavşak noktasında yer alan 
İstanbul’da gerçekleştirilmekte olan IATA 
eğitimleri; gerek Türkiye gerekse bölge ül-
keleri için, havacılık sektörünün profesyonel 
eğitim ihtiyaçlarını karşılaması ve sektörde 
kalifiye personel yetişmesine büyük katkı 
sağlaması bakımından önem arz ediyor. 

Dünya genelinde hava trafiğinin % 
84’ünü kapsayan 240 önde gelen hava 
yolu firmasını temsil eden IATA’nın; Afrika, 
Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu 
ve Güney Asya olmak üzere, dünyanın altı 
bölgesinde bölgesel ortaklık yaptığı çok 
sayıda kurum bulunmakta. Bu kurumlar 
arasında Akademi’nin, 2012 yılının en iyisi 
olarak öne çıkması, bir dünya markası olan 
Türk Hava Yolları’nın hedeflediği başarıla-
rın çıtasını da arttırıyor.

After becoming an IATA Regional Train-
ing Partner and Authorized Training Cent-
er last year, Turkish Aviation Academy was 
honored by IATA as the 2012 Worldwide 
Top Regional Training Partner (RTP) in rec-
ognition of its superior performance in 
the past year alone.

This award is a testament to Turkish 
Aviation Academy’s sustained efforts. The 
Academy achieved outstanding success 
on a global scale by offering training to 
more than 300 individuals and by organ-
izing more than 17 IATA trainings in 2012 
in order to train the human capital neces-
sary for the future of the aviation indus-
try. 

The Academy, which operates under 
Turkish Airlines, provides both local and 
international course attendees with a 
comprehensive training program that has 
been developed over many years of ex-
perience and that comprises commercial, 
technical, management, and personal de-
velopment training courses. The Academy 

has once again lived up to its reputation 
through its outstanding success with IATA 
training.

The IATA training courses offered by the 
Academy in Istanbul —which is located 
at the crossroads of Europe, the Middle 
East, and Asia— are crucial not only be-
cause they help meet the professional 
training requirements of the aviation 
industry both in Turkey and across the 
region but also because they contribute 
substantially to the training of qualified 
human resources for the industry. 

As an organization representing 240 
airlines that together account for 84 per-
cent of global air traffic, IATA has many 
regional partnerships with many insti-
tutions across Africa, the Americas, the 
Asia-Pacific Region, Europe, the Middle 
East, and South Asia. Having risen to the 
top from among these local partners in 
2012, the Academy raises the bar even 
higher for Turkish Airlines, which has al-
ready achieved a global brand status.
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AKADEMİ BİRİMLERİ / ACADEMIC UNITS

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin 
birimlerinden biri olan Mali ve İdari İşler 
Müdürlüğü, Akademi’nin tüm finansal 
işlemlerini yürütmenin yanı sıra, insan 
kaynakları çalışmalarından ve Akademi bi-
nasının işleyişi ve bakımından da sorumlu. 
Ayrıca kursiyerlerin ulaşım, yeme içme, 
konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik çalışmalar da yine bu birim tarafın-
dan yerine getiriliyor. Mali ve İdari İşler Mü-
dürü Dr. Özgür Kaymaz’dan, Akademi’nin 
sağlıklı işleyişini sağlayan bu önemli birim 
hakkında ayrıntılı bilgi istedik.

Mali ve 
İdari İşler 
Müdürlüğü’nün 
görev yaptığı 
alanlar neler-
dir?

Eski bir üsta-
dım, “Uçan kuşun 
başına bir şey 
gelse Mali İşler’e 
sorarlar.” demiş-
ti. Önceleri bu 
sözün ne anlama 
geldiği üzerine 
açıkçası çok da 
kafa yormamış-
tım, ama şimdi 
çok daha anlam-
lı geliyor bana. 
Zira, Akademimi-
zin Mali ve İdari 
İşler Müdürlüğü, 
görevli perso-
nelin seyahat iş-
lemlerinden satın 
alınan hizmetler 
için sözleşme ya-
pılmasına, vergi-

lemeye, kursiyer ve personelin kaliteli bir 
ortamda hizmet alabilmesi için otopark ve 
bahçenin tanzimine kadar çok geniş bir 
yelpazede hizmet vermektedir. Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi tarafından ger-
çekleştirilen tüm önemli projelerin içinde 
ya fiilen yer almakta ya da danışmanlık ya-
parak katkı sağlamaktadır.

Ünitemiz, çalışmalarını, kendisine bağlı 
üç alt birimle yürütmektedir. Bunlar; Mu-
hasebe, Satın Alma ve İdari Destek Şeflikle-
ridir. Toplam çalışan sayımız 36 kişidir. 

Muhasebe Şefliğimiz, Akademimizin 

As a unit of Turkish Aviation Academy, 
the Management of Financial and Admi-
nistrative Affairs is responsible for the ma-
nagement of all the financial operations of 
the Academy as well as for human resour-
ces and the functions and maintenance of 
the Academy building. The Management 
is also responsible for meeting the trans-
portation, boarding, and accommodation 
needs of trainees. We asked Özgür Kaymaz 
M.D., the Financial and Administrative Affa-
irs Manager, to provide us with detailed in-
formation about this essential department 

that ensures the sound operation of the 
Academy.

What are the main roles and responsi-
bilities of the Financial and Administra-
tive Affairs Department?

An old mentor of mine once said to me 
that “If something happens to a flying bird, 
the department of Financial Affairs would 
be the first one questioned.” Frankly, at 
the time, I did not much understand the 
meaning of what he said, but now it ma-
kes perfect sense to me. After all, the De-

partment of Financial 
and Administrative 
Affairs at the Aca-
demy provides an 
extremely wide ran-
ge of services. These 
services include ma-
king travel arrange-
ments for its emplo-
yees, contracting for 
purchased services, 
and parking lot and 
landscape planning in 
order to create a qu-
ality environment for 
trainees and emplo-
yees. The department 
plays a role in all im-
portant projects run 
by Turkish Aviation 
Academy, either acti-
vely or through con-
sultation.

Our operations are 
carried out by three 
functions: Accoun-
ting, Purchasing, 
and Administrative 
Support. We have a 

Akademi’nin omurgası:

Mali ve İdari İşler Müdürlüğü
The backbone of the Academy:

The Management of Financial 
and Administrative Affairs
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muhasebe işlemlerinin Türk Hava Yolları 
A.O.’ya ve yasal mevzuata uygun olarak 
yürütülmesini sağlamakta, yurt içi veya 
yurt dışı geçici göreve gidecek Akademi 
personelinin harcırah, ulaşım ve konakla-
ma hizmetlerini temin etmekte, Akademi 
işletme ve yatırım bütçelerini hazırlamakta 
ve muhtelif raporlamalar yapmaktadır.

Satın Alma Şefliğimiz, Akademi’nin yurt 
içinden veya yurt dışından satın alınacak 
her türlü eğitim, seminer, konferans vb. 
hizmetleriyle ilgili olarak faaliyet göster-
mektedir.

Eğitim Hizmetleri Destek Şefliği ise, Aka-
demi personelinin sosyal ve özlük işlerini, 
devam takip işlerini ve evrak akışını takip 
etmekte, bunların yanında bina bakım 
onarım işlerini yürütmekte ve Güvenlik, 
Danışma ve Temizlik çalışanlarının koordi-
nasyonunu sağlamaktadır.

Ünitenizin çalışma sistematiği hak-
kında bilgi verir misiniz?

Bütün çalışanlarımız iş odaklıdır ve mev-
zuatın izin verdiği ölçüde inisiyatif almaya 
isteklidir. Bunun kıymetini biliyoruz. Ön-
celikle, yapılan hatalarda uyguladığımız 
yöntem oldukça yapıcıdır. Ana ilkemiz, 
herkesin münferit hata yapabileceği, an-
cak yapılan hatayı tekrar etmeyeceği kur-
gusu üzerinedir. Aksi hâlde hatalar kısır bir 
döngü içinde sürer gider. Yapılan hatanın 
kök sebebini analiz edip, çözüm üretmeye 
gayret ediyoruz. Binlerce işlem yapıyoruz 
ve bunların bazıları oldukça karmaşık. Sis-
tematik hataların önüne geçebilmek için 
de çoğu kez ünitemizi kendi içinde eğitime 
tabi tutuyoruz. Nadiren de konu hakkında 
danışmanlık hizmeti veya eğitim alıyoruz. 

Denetçilerin çok sık olarak kullandığı bir 
söz vardır, “Güven kontrole mani değildir.” 
diye. Yaptığımız işler üzerinden simülas-
yonlar yapıp olası aksayan yanları tespit 
ediyor ve gerçekte de böyle olup olmadı-
ğını kontrol ediyoruz. Böylelikle henüz ol-
mamış ya da ileride büyük sıkıntılar çıkar-
tabilecek alanlara nüfuz edebilecek hâle 
geliyoruz. 

Yaptığımız işler üzerinde başka ünitele-
rin ya da üçüncü kişilerin kontrolünü de 
önemsiyoruz. Nadiren de gelse şikâyetleri 
memnuniyetle karşılıyor ve analiz edip 
haklılık payını görüyoruz. İyileştirmemiz 
gereken noktaları tespit etmemiz, siste-
matik hataları tekrar etmemizin önüne 
geçiyor. Dış kontrol mekanizmalarından 
birisi de Akademimizde düzenli olarak ya-
pılan paylaşım toplantılarıdır. Bu toplantı-
larda sorunlar ve şikâyetler tüm çalışanlar 
önünde açıkça belirtiliyor ve personelin 
soruları yanıtlanıyor. Tüm bunlara rağmen 
ortaya çıkan hata da kişinin değil, hepimi-
zin hatası olarak kabul görüyor.

Müdürlüğünüzde iş barışını sağlar-
ken neleri öne çıkartıyorsunuz?

Her sorunu zaman geçirmeden görüşü-

yor ve ortak aklı hâkim kılmaya çalışıyoruz. 
Bunu yaparken de açık kapı yöntemi, çok 
sık başvurulan bir yöntem. Çalışanlarımız 
her defasında fikirlerini açık seçik konuş-
maları için yüreklendiriliyor. Şunu biliyo-
ruz ki, hemen dillendirilmeyen sorunlar, 
zaman geçtikçe büyüyüp iş barışını tehdit 
eder hâle gelebiliyor. 

Ayrıca iş yaparken iş yüklerini dengeli 
olarak dağıtmaya özel bir önem veriyoruz. 
Personelimizin daha önce kendisinden ta-
lep edilen işi yapmamış olması, o işi hiçbir 
zaman yapamayacağı anlamına gelmiyor. 
Gerekiyorsa ona destek veriyor ve daha 
toleranslı oluyoruz. Böylelikle iş yükünün 
belli kişiler üzerinde yoğunlaşmasının 
önüne geçiyoruz.

Üniteniz tarafından kursiyerlere yö-
nelik ne tür hizmetler verilmektedir?

Müdürlüğümüz, esas faaliyet konumuz 
olan eğitimin asli unsuru durumundaki 
kursiyerlerimize özel bir önem vermek-
tedir. Eğitim takvimimizde yer alan eği-
timler için en az bir hafta öncesinden 
hazırlıklarımıza başlıyoruz. Kurum için-
den eğitimlere katılan kursiyerlerimizin 
konaklama, seyahat ve harcırah gibi tüm 
destek işlemlerini planlayıp tedarik eder-
ken, diğer kursiyerlerimizin bu türden 
talepleri olduğunda ise onları bilgilen-
diriyoruz. Ayrıca kursiyerlerimizin öğle 
yemeklerini kurumumuzun yemekhane-
sinde yiyebilmeleri için gerekli işlemleri 
gerçekleştiriyoruz.

total of 36 employees. 
The Accounting Office ensures the 

compliance of the Academy’s accounting 
operations with applicable laws and with 
the internal rules of Turkish Airlines, Inc. In 
addition, it provides an allowance as well 
as transportation and accommodation 
services for Academy employees taking 
temporary office (whether locally or inter-
nationally), draws the Academy’s operatio-
nal and investment budgets, and prepares 
miscellaneous reports.

The Purchasing Office is responsible 
for all services related to training, se-
minars, conferences, etc. that are purc-
hased by the Academy either locally or 
internationally.

Finally, in addition to maintaining and fol-
lowing up on the social and personal bene-
fits and the documentation of all Academy 
employees, the Training Services Support 
Office manages building maintenance 
operations and coordinates the security, 
reception, and cleaning staff.

Could you please tell us about the 
modus operandi of your department?

All of our employees are work-oriented 
and eager to take initiatives to the extent 
that the law allows. We appreciate its im-
portance. First of all, we adopt a very cons-
tructive approach towards mistakes. Our 
main principle is that anybody can make a 
mistake but that we must not repeat the 
same mistake twice. Otherwise, mistakes 

will go on and on in a vicious cycle. We stri-
ve to seek out the root causes of mistakes 
so we can find solutions to them. We per-
form thousands of transactions and some 
of them are extremely complex. In order 
to prevent systematic errors, the depart-
ment frequently delivers internal training 
programs. We also occasionally receive 
consultancy or training services from ex-
ternal providers. 

Auditors often say, “Trust is good, but 
control is better.” We run simulations of 
our operations to identify weak points and 
then verify how relevant the simulations 
are to the real world. We are thus able to 
fill in any gaps and to identify issues that 
may create serious problems in future. 

We also attach great importance to ve-
rifying our operations by other units and 
third parties. We gladly accept the rare 
criticism that we receive and analyze it to 
determine its causes. Identifying needs for 
improvement prevents the repetition of 
systematic mistakes. One external cont-
rol mechanism is the sharing meetings 
that are regularly held at the Academy. At 
these meetings, problems and complaints 
are openly discussed and questions from 
employees are answered. We accept any 
mistakes that occur despite these controls 
as belonging to all of us rather than put-
ting the blame on an individual.

What is most important for assuring 
labour peace in your department?

We promptly discuss each problem and 
strive to make common sense prevail. To 
this end, we frequently utilize the open 
door method. Employees are always en-
couraged to openly express their opinions. 
We know that, if not promptly let out into 
the open, problems can grow and eventu-
ally threaten the labor peace. 

We also pay particular attention to distri-
buting the workload evenly. If one of our 
employees fails to do a job, it does not mean 
that he or she will never do it. We provide 
support, if necessary, and show more to-
lerance. In this way we avoid concentrating 
the workload on particular people.

What services are provided by your 
department for trainees?

The Department attaches special im-
portance to trainees as they are the main 
element of training, which is our core 
activity. We start preparations at least a 
week in advance for scheduled training 
programs. We plan and provide all logistic 
services —including accommodation, tra-
vel, and allowances— for trainees atten-
ding internal training programs while at 
the same time informing other trainees 
who request similar services. In addition, 
we make all the necessary arrangements 
to enable trainees to have their lunch at 
the company refectory.
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İdeal kabin mi? Nasıl?

Kabin ekipleri için etkili iletişim ve 
beden dili eğitimleri
The ideal cabin crew? How can we make it happen?

Efficient communication and body 
language trainings for cabin crew

Kabinde mükemmeli yakalamak…
Kabin amirlerini ve kabin memurlarını 

yetiştirmek ve işlerinde daha iyi olabil-
melerini sağlamak üzere kendilerine çok 
sayıda eğitim verilmektedir. Bu eğitimler 
temel olarak; uçakta yaşanabilecek her 
türlü acil durum prosedürleri (emergency 
procedures), çalışılacak olan çeşitli uçak 
tipleri hakkında genel bilgiler, ilk yardım 
durumunda yapılması gerekenler, uçuş 
terminolojisi, tehlikeli maddeler, kurum 
kültürü, havacılık güvenliği (aircraft se-
curity) ve uçuşta ikram hakkında detaylı 
bilgiler ile uygulamalı eğitimleri 
kapsamaktadır. Bu eğitimlere 
ilave olarak bir başka olmazsa 
olmaz eğitim de kişisel gelişim 
eğitimleridir. Neden olmazsa ol-
maz? Çünkü işimiz “iletişim” ve 
“insan” odaklıdır. 

Yolcu memnuniyeti ilkesine 
inanmış, yolcunun beklentilerini 
anında algılayıp uygun çözümler 
üretebilen, güler yüzlü, kendini 
ve işini geliştiren, ekip çalışma-
sına yatkın, empatik iletişim ku-
rabilen, dahası, yolcuların söy-
lediklerinin ötesinde anlatmak 
istediklerini ve duygularını anla-
yabilen, onları etkin dinleyebilen 
kabin ekiplerine sahip olan bir 
hava yolu şirketi fark yaratacak; 
yolcularını etkileyerek kendisini 
tercih etmelerini sağlayabilecek, 
günümüzün yoğun rekabet or-
tamında kazanan taraf olacaktır. 
Kabin ekiplerinin önemini, iş yö-
netimi gurusu olan Claus Moller 

de üstüne basarak ifade etmektedir.
Kabin ekiplerine yönelik kişisel gelişim 

eğitimlerinin hazırlık aşamasında, yolcu-
lardan gelen, tutum ve davranışlarla ilgili 
geri bildirimlerden oluşan yolcu mektup-
ları incelendi. Kabin  ekipleri için hayati 
öneme sahip olan etkili iletişim becerileri 
ve beden dili konusunda ayrıntılı bir semi-
ner programı hazırlandı.

Kabin amirlerine yönelik eğitimin  
içeriği

Kabin amirlerine yönelik olarak hazırla-

Attaining perfection in the cabin…
Cabin chiefs and flight attendants are 

offered numerous training programs that 
aim to educate them and improve their 
job performance. These training programs 
provide detailed information and include 
hands-on sessions that teach them about 
emergency procedures, various types of 
aircrafts, first-aid procedures, flight termi-
nology, dangerous substances, corporate 
culture, aircraft security, and on board 
catering. Another essential component 
of training is the personal development 

programs. Why are they essential? Beca-
use our job is all about people and com-
munication.  

An airline company can only make a dif-
ference, impress the passengers to beco-
me their choice carrier, and outperform 
the compelling competition by having 
outstanding cabin crews who are commit-
ted to passenger satisfaction, able to per-
ceive and respond to passenger expectati-
ons quickly and appropriately, always wear 
a warm smile, develop themselves and 
their profession, skilled at teamwork, and 

adept at empathic communicati-
on. In addition, they must be able 
to listen to passengers effectively 
in order to understand their tho-
ughts and feelings even beyond 
what the passenger might be 
expressing. The importance of a 
good cabin crew has also been 
stressed by Claus Moller, a busi-
ness management guru.

In the preparatory phase of the 
personal training programs desig-
ned for cabin crew, we analyzed 
passenger letters that gave fe-
edback on cabin crew attitudes 
and behavior. A detailed seminar 
program has been prepared to 
teach effective communication 
skills and body language,  both of 
which are essential for cabin crew.

Content of cabin chief trai-
ning

Training programs for cabin chi-
efs cover: a cabin chief’s impor-

Fazilet Güremen (Kişisel Gelişim Eğitmeni / Personal Development Instructor)
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nan eğitimimiz şu konuları içermektedir: 
Kabin amirinin ekip içindeki önemi, yolcu-
lar üzerindeki etkisi, empati yeteneği, zor 
durumlarla baş edebilme özelliği, stres 
yönetimi, profesyonellik, yenilikleri takip 
etme, beden dilini doğru kullanma, pro-
aktif kabin amiri özellikleri, ilk izlenimin 
önemi, sağlıklı iletişim, sözsüz iletişim, 
hizmette kalitenin sağlanması, iletişimi 
iyileştirmenin yolları, liderlik özellikleri, 
durum değerlendirme becerileri, emni-
yet zinciri, yolcunun konforlu bir uçuştan 
bekledikleri, pozitif bakış açısının önemi, 
adil ve güler yüzlü olma, kabinde doğru 
duruş, jestler ve mimikler, etkili iletişim 
becerileri, eleştiriyi kabul etme, iletişim-
de K.O.D. (kabul, onay ve değer) tekniği, 
iletişimde yapılan hatalar, yolcu ile doğru 
iletişim, önyargı ve önyargının uçuşa etki-
si, kabin amirinin çözüm odaklı olmasının 
önemi.         

Kabin memurlarına yönelik eğitimin 
içeriği

Kabin memurlarına yönelik eğitim ise şu 
konulara değinmektedir: Ekip çalışması-
nın önemi, güler yüzlü olma, ilk izlenimin 
önemi, yolcularla doğru iletişim kurma, 
profesyonellik, pozitif bakış açısının öne-
mi, kabinde doğru duruş, jestler ve mi-
miklerin önemi, beden dili, eleştiriyi ka-
bul etme, sözsüz iletişim, yenilikleri takip 
etme, proaktif kabin memuru olma, yol-
cunun beklentileri, empati yapma, em-
niyet zinciri, kendi görevinin lideri olma, 
durum değerlendirmesi, çözüm odaklılık, 
insanlar arası ilişkilerde sosyal mesafeler, 
etkili iletişim becerileri, yolcu ile doğru 
iletişim, önyargı ve etkileri, iletişimde ya-
pılan hatalar.

Kişisel gelişim eğitimlerinin kabin eki-
bi için kazanımları  

Kişisel gelişim eğitimleri, kişilerin önce 
kendileriyle sonra da çevresindekilerle 
olan ilişkilerini ve iletişimini düzenlemesi-
ni sağlar. Bu eğitimler, kabin ekiplerinin 
doğru karar verebilmelerine, bakış açı-
larını düzenlemelerine, özgüvenlerinin 
artmasına, kendi potansiyellerinin farkına 
varmalarına ve sadece başarı odaklı olma-
larına yardımcı olmakta; sosyal iletişimde 
etkili bir birey olmak için kişilere büyük 
destek sağlamaktadır. Özgüveni olan ka-
bin ekibi, yolcuların en çok dikkat ettiği 
ve istediği özellik olan güler yüzlülük dav-
ranışını içten gelerek sergileyecektir. Bir 
Çin atasözü, “Soğuk çay ve pilavı kabul 
edebiliriz ama asık suratı asla.” demekte-
dir. Ayrıca “İnsan dışıyla karşılanır, içiyle 
uğurlanır.” şeklindeki bir Türk atasözünde 
de ifade edildiği gibi, doğru iletişim eski 
zamanlardan bu yana önemini hep koru-
muştur. Evet, ilk izlenim çok önemlidir, 
üniformayı doğru taşımak çok önemlidir; 
ama etkili bir iletişim becerisi ve beden 
dili de bunlara dâhil olduğunda, işte o za-

man iz bırakırız, tercih ediliriz.
Kabin ekiplerinin ideal kabin için hemen 

her ayrıntıyı bulabilecekleri konuları ele 
alan bu eğitimleri verirken, 26 yıllık uçuş 
hayatımda yaşamış olduğum çok önemli 
tecrübelerden ve 1994 yılından bu yana 
kabin ekiplerinin eğitimi konusundaki de-
neyimlerimden büyük ölçüde faydalan-
maktayım. Zorunlu eğitimlerin yanı sıra, 
kabin ekiplerine verilen her bir kişisel ge-
lişim eğitimi, o  hava yolu şirketi için bü-
yük farkındalık yaratacaktır. Unutmamak 
gerekir ki, eşitlenemeyen tek rekabet un-
suru insandır.

tant role within the crew, his or her impact 
on passengers, empathy skills, the ability 
to cope with difficult situations, stress 
management, professionalism, adaptivity 
to change, correct usage of body langu-
age, proactive cabin  management quali-
ties, the importance of first impressions, 
sound communication skills, non-verbal 
communication skills, maintaining service 
quality, methods for improving commu-
nication, leadership qualities, situation as-
sessment skills, the safety chain, passen-
ger expectations for a comfortable flight, 
the importance of a positive attitude,  fa-

irness and geniality, the correct posture 
and gestures, effective communication 
skills, openness to criticism, the 3A (ac-
cept, approve, and appreciate) technique 
for communication, communication er-
rors, correct communication with pas-
sengers, prejudices and how they affect 
flights, and the importance of a solution-
oriented cabin chief.         

Content of cabin crew training
Training programs for flight attendants 

cover: the importance of teamwork and 
geniality, the importance of first impressi-
ons, sound communication with passen-
gers, professionalism, the importance of a 
positive attitude, the correct posture while 
in the cabin, the importance of body gestu-
res, body language, openness to criticism, 
non-verbal communication skills, adapti-
vity, proactivity, passenger expectations, 
empathy skills, the safety chain, the ability 
to be a leader in one’s job, situation assess-
ment, solution orientation, social distances 
in interpersonal relationships, effective 
communication skills, appropriate commu-
nication with passengers, prejudices and  
their effects,  and communication errors.

What cabin crew gain through perso-
nal development training  

Personal development programs enable 
people to effectively manage their rela-
tionships and communication skills, first 
with themselves and then with others. 
They help the cabin crew  make correct 
decisions, shape their perspectives, build 
their self-confidence, recognize their own 
potential and help them focus on success. 
They also provide them with the support 
they need to become successful commu-
nicators. A confident cabin crew  will show 
sincere warmth, an attitude that passen-
gers expect and appreciate most. “We 
can accept cold tea and rice but never a 
sullen face.” says a Chinese proverb. Or, as 
the Turkish proverb goes: “We welcome a 
person’s appearance, but wave goodbye 
to his character.” Correct communication 
has always been of the utmost importan-
ce. True, the first impression is essential, 
as is wearing one’s uniform properly. Ho-
wever, only when there are effective com-
munication skills and correct body langu-
age can we truly leave a good impression.

When training cabin crew on what it me-
ans to be an ideal cabin crew, I strongly 
rely on my significant flight experience of 
26 years  as well as on my vast background 
training cabin crews, which I have done 
since 1994. In addition to the obligatory 
training programs, each personal develop-
ment training program offered to cabin 
crews will help increasing self-awareness 
across the airline company. Remember, 
human touch is a unique and uncompa-
rable competitive element.
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Avrupa Uçak Bakım Eğitimi Komitesi (EAMTC)
European Aircraft Maintenance Training 
Committee (EAMTC)

Avrupa sivil havacılık otoritesi olan 
EASA (European Aviation Safety 
Agency / Avrupa Havacılık Emniyeti 
Ajansı)’nın mevzuat çalışmalarında 
destek aldığı birçok kuruluş vardır. 
Özellikle uçak bakım eğitim dalında 
faaliyet gösteren bu kuruluşlardan 
en önemlisi de, Türk Hava Yolları Ha-
vacılık Akademisi’nin de üyesi olduğu 
Avrupa Uçak Bakım Eğitimi Komitesi 
(EAMTC-European Aircraft Mainte-
nance Training Comitee)’dir. Komite, 
1984 yılında dört üyeli olarak kurul-
muştur. Hâlihazırda başkanlık göre-
vini uçak bakım ve eğitimi alanında 
geniş bir tecrübesi olan Ian Williams 
yürütmektedir.

EAMTC, kâr amacı gütmeyen ve 
Hollanda’ya kayıtlı uluslararası bir 
kuruluştur. Her ne kadar başlığında 
Avrupa ifadesi yer alsa da dünyanın 
değişik bölgelerinden uçak bakım 
eğitimi veren 85 üyesi bulunmakta-
dır. Bu üyeler genel olarak temel eğitim 
(basic training) ve tip eğitimi (type rating) 
alanlarında faaliyet gösterirler. 

EAMTC’nin bütün üyeler ve misafir kuru-
luşlarla yılda iki kere düzenlediği toplantı-
larda sektörün son durumu, yeni eğitim 
teknolojileri, eğitim kuruluşlarının karşı-
laştığı güçlükler ve çözüm yolları, eğitim 
kalitesini ve etkinliğini arttırma yöntemleri 
üzerinde müzakereler yürütülür. Ayrıca 
bazı stratejik kararların oylaması yapılır. 
Bu toplantıların en can alıcı noktası ise her 
oturuma katılan ve EASA mevzuatını yazan 
(rule making) ekipten bir temsilcinin yap-
tığı sunumlardır. Bu sunumlarda temsilci, 
taslak olarak hazırlanmış yeni kuralları veya 
kurallardaki değişiklikleri üyelere arz eder. 
Bunlarla ilgili geri bildirimler alır. Bu arada 
toplam bir buçuk gün süren toplantı bo-
yunca üyelerin sorularını yanıtlar, teklifle-
rini dinler. Bu toplantılara katılan üyeler, 
EASA’nın bir kuralı yayımlamasından birkaç 
sene önce o kural hakkında bilgi sahibi 
olma ayrıcalığına sahip olur. 

EAMTC bu faaliyetleri desteklemek ama-
cıyla geçici süreli çalıştaylar (working gro-
ups) oluşturur. Nispeten küçük çaplı olan 
ve yaklaşık 10-15 üyesi olan bu çalıştaylar 
da altı ayda bir genel EAMTC toplantısının 
arifesinde toplanarak iki günlük çalışmalar 

yaparlar. Burada müzakerelerin ardından 
üyeler altı ay boyunca yaptıkları araştır-
ma ve çalışmalarla bir sonraki toplantıya 
hazırlanırlar. Bu hazırlıklarla bir sonraki 
toplantının içeriği belirlenmiş olur. Her 
bir çalıştayın başkanı, her genel EAMTC 
toplantısında son çalıştayda görüşülen 
konularla ilgili sunum yapar. Şu ana kadar 
görev yapmış çalıştaylardan bazıları; Basic 
Training WG, Synthetic Training Devices 
WG, Part-66/147 WG, E-learning WG, Prac-
tical Training WG, Attitude and Behavio-
ur WG, EASA Safety Standarts Consultive 
Comitee’dir. Bu çalıştaylardan çıkan rapor-
lar EAMTC’nin resmî görüşü olarak EASA 
“rule making” grubuna iletilir. Akademi-
miz, ikişer üye ile şu anda aktif olan “At-
titude and Behaviour” ve “Basic Training” 
çalıştaylarına düzenli olarak katılmaktadır.

9-10 Ekim 2012 tarihlerinde Avusturya’nın 
Innsbruck şehrinde gerçekleşen son top-
lantıda yapılan sunumlar ve görüşülen ko-
nulardan bazıları şunlardır: EASA tarafından 
yeni hazırlanan B2L lisansı mevzuatı, çalıştay 
raporları, yeni üye başvuruları, gruba yeni 
katılmış üyelerin tanıtımı, yeni eğitim tek-
nolojisi olarak tasarlanmış sanal sınıf (virtual 
classroom) tanıtımı,  yeni “ATA chapter’ları” 
ile ilgili müfredat ve doküman problemleri, 
B3 lisans uygulamaları, Çin’deki bir temel 
ve tip eğitimi okulunun tanıtımı.

Murat Köse (Teknik Eğitim Müdürü / Manager of Technical Training Department)

European Aviation Safety Agency (EASA), 
the European civil aviation authority, is 
supported by various organizations in 
its legislative arrangements. Among the 
organizations that focus specifically on 
aircraft maintenance training, the most 
important is the European Aircraft Mainte-
nance Training Committee (EAMTC), which 
Turkish Aviation Academy is also affiliated 
with. The Committee was founded in 1984 
by four members. It is currently presided 
by Ian Williams, who has vast experience in 
aircraft maintenance and training.

EAMTC is an international nonprofit or-
ganization registered in the Netherlands. 
Although its name includes the word “Eu-
ropean”, it has 85 members that provide 
aircraft maintenance training to different 
regions around the world. These mem-
bers generally operate in the areas of ba-
sic training and type rating. 

At the meetings held twice a year by the 
EAMTC, all members and other guest orga-
nizations deliberate on the current status 
of the industry, new training technologies, 
challenges and solutions presented by tra-
ining organizations, and methods for imp-
roving training quality and effectiveness. 
In addition, some strategic decisions are 
voted upon. The most crucial part of the-
se meetings are the presentations made 

by a representative from the EASA rule-
making team (there is a representative at 
every session). For these presentations, 
the representative submits newly drafted 
rules or modifications to existing rules. He 
or she also receives feedback. At the mee-
ting, which lasts a total of a day and a half, 
members’ questions are answered and 
their suggestions heard. Members who 
attend these meetings have the privilege 
of being informed about rules a few years 
prior to their publication by the EASA. 

The EAMTC established temporary wor-
king groups to support these activities. 
Composed of approximately 10 to 15 mem-
bers, these relatively small working groups 
meet semi-annually, just before the general 
EAMTC meeting, and participate in discussi-
ons over two days. After these discussion, 
members begin research studies that will 
last throughout the six-month interim to 
prepare for the next meeting. These prepa-
rations determine the agenda of the next 
meeting. At every general EAMTC assembly, 
the head of each working group makes a 
presentation on the discussions at the pre-
vious working group meeting. Some of the 
working groups so far include: the Basic 
Training WG, the Synthetic Training Devices 
WG, the Part-66/147 WG, the e-Learning 
WG, the Practical Training WG, the Attitude 
and Behavior WG, and the EASA Safety Stan-
dards Consultive Committee. Reports issu-
ed by these working groups are submitted 
to the EASA rule-making group as the of-
ficial opinion of the EAMTC. Our Academy 
currently takes part in the “Attitude and Be-
havior” and “Basic Training” working groups 
on a regular basis with two of our members 
in each group.

At the last meeting held in Innsbruck, 
Austria, on October 9-10, 2012, presenta-
tions and discussions included: B2L licen-
sing legislation recently drawn up by the 
EASA, reports from working groups, new 
member applications, the introduction of 
new members to the groups, the intro-
duction of the virtual classroom designed 
as new training technology, curriculum 
and documentation problems related to 
the new ATA Chapters, B3 licensing prac-
tices, and the introduction of a basic trai-
ning and type rating school in China.
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Gökyüzündeki 42 yıllık imza...
The pride of 42 years in the sky...

Ona, göklerin sahibi desek yeridir. Dile 
kolay; ömrünün tam 42 yılını göklerde 
geçirmiş. Onu beklerken, edindiğim bu 
bilgiyi düşünüyor ve nasıl birisi olacağını 
kestirmeye çalışıyordum. Bu sırada her-
kes dönüp, Clint Eastwood’a çok benze-
yen bir adama bakıyordu.

Ve işte oturduğumuz kafede masaya 
doğru yaklaşan bu adam, emekli kaptan 
Korgün Öztopçu’dan başkası değildi.

İlk sorum, pilotluğa nasıl merak saldığı-

na dairdi. 
Eskişehirli bir anne babanın oğlu. Aile-

sinde hiç havacı yok ama ona göre  Es-
kişehirli olmak, uçak sesi ile büyümek 
demek.

Çocukluğunun geçtiği şehirde uçak ses-
leri arasında mahallesindeki havacı ağa-
beylerine çok özeniyor. Bundan neredey-
se 60-65 sene önceki komşusu Kenan Alp 
isimli generali anlatırken hâlen o yıllara 
gidiyor.

It would be fair to call him a master of 
the skies. Achieving this title is no easy 
feat: He has spent 42 years in the skies. 
As I wait for our interview, I ponder this 
fact and try to think about what kind 
of person he really is. In the meantime, 
everyone at the cafe was looking at a 
man who looks like Clint Eastwood.

The man approaching our table at the 
cafe is none other than Captain Korgün 
Öztopçu.

My first question was how he became 
interested in aviation. 

He is the son of a family from Eskişehir. 
There are no aviators in his family, but 
being a resident of Eskişehir meant that 
he was raised listening to the sounds of 
aircrafts.

In his childhood, he grew up envying the 
grown-ups in his neighborhood who be-
came aviators. He relives those years when 
he talks about General Kenan Alp, who was 
his neighbor almost 60-65 years ago.

“I envied him so much. As a child, I of-
ten prayed to God that this general wo-
uld like me and that I, too, would beca-
me an aviator. When I finally met him, I 
was nervous but still managed to salute 
him to make a good impression.” said 
Captain Öztopçu.

His father, who was a referee, did not 
object his becoming a pilot. Maybe be-
cause he had managed to get his three 
sons to adopt the habits of a disciplined 
life and to play sports, he knew that Kor-
gün Öztopçu would succeed. 

Captain Öztopçu did not have any diffi-
culty entering The Aviation High School in 
Izmir, which is no longer in operation. At 
the end of three successful years, he got 
into the Air Force Academy. He comp-
leted his education in no time! He was 
among the successful graduates in 1964.

Is it possible to have a father passiona-
te about sports and not to be passionate 
about sports yourself? Of course not. 
Having played various sports -including 
volleyball, pole vaulting, and more- Kor-
gün Öztopçu switched to pentathlons at 
the Air Force Academy and earned great 
achievements in this challenging sport 
that consists of numerous events such 
as shooting, equitation, fencing, swim-
ming, and more. 

In 1975, along with two friends, he be-
came a world champion. 

The medal he won for his country was 
no ordinary success, but he recalls it by 
simply smiling and saying, “We really 
were the best.” 

He continued by saying, “As flights 

Güneş Batum Esen (Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Müdürlüğü / Management and Personal Development Trainings Department)
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“Öyle özenirdim ki ona. O çocuk dün-
yamda, beni beğense de ben de havacı 
olsam diye sık sık Allah’a dua eder, kendi-
siyle karşılaştığımda hem korkar hem de 
beni beğensin diye esas duruş ile selam 
verirdim.” diyor.

Hakem babası karşı çıkmıyor havacı ol-
masına. Üç oğluna da disiplinli yaşamı ve 
spor alışkanlığını kazandırdığından olsa 
gerek, evladının kazanacağını biliyor. 

Şimdi kapanmış olan İzmir Havacılık 
Lisesi’ne girmesi zor olmuyor Korgün 
Kaptan’ın. Burada başarıyla tamamladı-
ğı üç yılın ardından Hava Harp Okulu’nu 
kazanıyor. Hani derler ya adeta koşarak 
bitiriyor, diye. İşte o misal, 1964 yılında 
başarılı mezunlar arasına giriyor.

Spora meraklı babanın oğlu olup da 
sporla ilgilenmemek mümkün mü? Elbet-
te hayır. Voleybol, sırıkla atlama ve daha 
birçok spor dalını başarıyla yürüten Kor-
gün Öztopçu, Hava Harp Okulu’nda pen-
tatlon dalına kayıyor ve atıcılık, binicilik, 
eskrim, yüzme gibi farklı dalları kapsayan 
bu zorlu spor dalında da büyük başarılar 
elde ediyor. 

1975 yılında üç arkadaş dünya şampiyo-
nu oluyorlar. 

Ülkeye kazandırdığı bu madalya onun 
için, “Biz sahiden en iyiydik.” diyerek te-
bessümle yâd edilecek olağan bir başarı. 

“Uçuşlar hayatımı doldurdukça spo-
ra ayırdığım vakit azaldı.” dese de, öğ-
reniyoruz ki ufak ufak başlayan bisiklet 
merakı onda hızla yol alıyor ve kendini, 
Bodrum’dan Antalya’ya, İstanbul’dan 
İzmir’e bisikleti ile gezen adam olarak bu-
luyor.

Hayatınızda büyük yer edinen spor 
sizin için neden bu kadar önemli?

Bu bize babamızdan bir nevi miras. Onu 
örnek aldım. Ama bakınız hanım kızım, 
dünyanın en güzel, en önemli fabrika-
sından daha değerli bir bedenimiz, en iyi 
bilgisayarından daha kuvvetli bir beynimiz 
var. Bunu, Yaradan Usta’ya borçluyuz ve 
işte bizler de ona giderken bunları en iyi 
şekilde geri teslim etmeliyiz. Spor bizi hu-
zurlu yaşama olanağına kavuşturur. Uzun 
uçuş yatılarımızda nereye gitmişsek oralı 
gibi yaşamak zorundayızdır. Aksi durumda 
çok yıpranırız. Mesela ben hiç “jet lag” ol-
madım. Çünkü hafif sporumu yapar, kita-
bımı alır dinlenirim. Bu kuralımı hemen he-
men hiçbir uçuşumda değiştirmedim ben.

Birçok kaptanın güncel yayınları ta-
kip ettiğine tanık olmuşumdur. Siz de 
kitabımı alır okurum, dediniz. Sahi çok 
okur musunuz?

Sizinle bir anekdotumu paylaşayım: Bir 
seferinde maaş almaya gittiğim bankanın 
şube müdiresi yanıma geldi. “Kaptanım, 
sizi izliyordum da, kuyrukta dahi oku-
yorsunuz. Etrafınızı seyretsenize Allah 
aşkına. Zaten bulutların arasında yaşıyor-
sunuz, bir şey görmüyorsunuz.” diyerek 

şaşkınlığını dile getirmiş, bir nevi sitem 
etmişti. Pilotlar hobisi olan insanlardır. 
Olması da gerekir. Pilotluk yüksek algı ve 
çok sıkı analiz yeteneği de gerektirir. İşte 
okumak bu melekelere de destek olur. 

Verdiğiniz bir söz sonucu özel bir 
okulda simülatör hocalığı yapıyor-
muşsunuz.

Evet, kıramadım. Bu mesleğe meraklı in-
sanlara, eğer uygunlarsa yardımcı olmaya 
çalışıyorum.

“Eğer uygunlarsa” dediniz. Pilot ol-
mak için ne ararsınız bir insanda? 

Şunu söyleyeyim ki, pilotluk bir insanın 
dünyada yapabileceği en güzel işlerden 
birisi. Benim 42 buçuk yılım geçti ve şimdi 
sanki hiç uçmamış gibiyim. Geriye dönüp 
bakmayacak kadar mutlu bir 42 buçuk yıl 
geçirdim. Ama ben bunu çok istedim. O 
yüzden pilot olmak isteyenlerin evvela bu 
işi istemesi, çok istemesi gerekir. Algısı, 
analiz yeteneği, doğru karar verme yete-
neği olacak kişinin. 

Peki, siz uygun bulmadığınız bir in-
sana söyler misiniz? Hiç söylediniz 
mi?

Söylerim. Psikosomatiği uygun değil-
se “Sen bu işi yapma.” dediklerim oldu. 
Hatta bunlardan birisi aile çevremdendi. 
Sahiden çok iyi eğitimi, yabancı dili var-
dı ama psikosomatiği uygun olmayan bir 
gençti. Ailesini de çağırdım, konuştum.

Birçok insan kolaylıkla “Pilot olmayı 
isterdim.” diyebiliyor. Sizce neden her-
kesin gizli bir sevdası var bu mesleğe?

Özgürlük duygusu çekiyor insanı. Öte 
yandan, uçuş hayata 180 derece bakmayı 
öğreten bir dal. Dünya vatandaşı oluyor-
sunuz bu mesleği icra ettiğinizde. Uçağı 
kaldırma, yolcuları götürme duygusu öyle 
büyük bir adrenalin, öyle büyük bir heye-
candır ki bunu tarif etmek çok zor. Bir 
kere her şeyden önce müthiş devingen 
bir meslektir.

Bir arkadaşımın eşi “Bizimki uçmadı-
ğı zaman mutsuz oluyor.” der. Sahi-
den böyle midir?

Evet, kesinlikle. Benim için hayatta daha 
öte bir tat olmadığını söyleyebilirim. Dü-
şünün; 270 kişiyi sağ salim ulaştırma duy-

took up more of my life, I spent less time 
participating in sports.” We learned that 
his interest in cycling, though it started 
small, grew rapidly to the point that he 
found himself cycling from Bodrum to 
Antalya or Istanbul to Izmir.

Why do sports occupy such an im-
portant place in your life?

This is passed down to us from our 
father. He was my role model. What we 
have, is a body more valuable than the 
greatest and biggest factory imaginable 
and a mind more powerful than the best 
computers in the world. We owe these 
things to God, the Master Creator, and 
we owe it to Him to give it back to Him 
in the best possible condition. Sports al-
low us to lead a more harmonious life. 
During our long-flight stays, we had to 
adapt to the lifestyle at our destination. 
If we didn’t, we would have been worn 
out. For instance, I never experienced a 
jet lag. I worked out a little, then would 
find a book and read it. I did not break 
this routine for almost any of my flights.

I have seen many captains following 
current publications. You also said 
that you like to read books. Do you 
read a lot?

Let me share a personal anecdote with 
you: Once the manager of a bank branch 
approached me in the salary queue. 
“Captain, I saw that you are even reading 
a book in the queue. Why don’t you look 
around, for God’s sake? You live among 
clouds and do not see anything around 
you.” she said with astonishment and a 
touch of reproach. Pilots have hobbi-
es. They have to have hobbies. Piloting 
requires a high level of perception and 
superior analytic abilities. Reading sup-
ports these abilities. 

To my knowledge, you work as a si-
mulation trainer in a private school as 
the result of a promise you made.

Yes, I had to live up to my promise. I 
try to help people who are interested in 
this profession, if they are really capable 
of it.

You said, “If they are capable of it.” 
How does one qualifies to become a 

pilot? 
I should tell you that piloting is one of 

the best professions in the world. I spent 
forty-two and a half years as a pilot and 
I now feel as though I have never flown. 
I was so happy throughout these forty-
two and a half year that I do not need to 
look back on them. I had set my heart 
and mind to it. I mean, if you want to be-
come a pilot, you must truly want it and 
be passion-ate about it: You must have 
a high level of perception, the ability to 
analyze, and sound judgment.  

So are you direct with a person who 
you believe is not right for the pro-
fession? Have you ever told anyone 
something like that directly?

Yes, I have. I have told some people, 
“Do not enter into this profession.” be-
cause their psychosomatic nature was 
not a good fit. One of these people was 
one of my relatives. He had a very good 
education and he had some foreign lan-
guage skills but his psychosomatic natu-
re was not right for the job. I also called 
his family and talked it over with them.

Many people can easily say, “I want 
to be a pilot.” Why do you think that 
everybody has a hidden passion for 
your profession?

The sense of freedom attracts you. At 
the same time, flying can help you learn 
to look at life from all angles. When you 
are in this job, you become a world ci-
tizen. The sense of taking off with the 
plane and carrying passengers pumps a 
great deal of adrenaline into your veins 
and arouses so much excitement that 
goes beyond words. First of all, it is an 
extremely dynamic profession.

One of my friend’s wife says, “My 
husband is not happy when he is not 
flying.” Really?

Yes, absolutely. I can tell you that the-
re is no greater happiness for me in life. 
Think about it this way: the feeling you 
have, getting 270 people to their desti-
nations safely makes you feel satisfied 
and gives you a sense of fulfillment. You 
feel at peace both physically and men-
tally. It is an indescribable pleasure.

What is your secret to being a good 
pilot?

This is not something that is just true 
for me. All pilots anywhere in the world 
must be very good. The opposite is un-
imaginable. In our profession, we do 
not have the chance to simply say “I’m 
sorry.” This profession cannot afford 
any mistakes. Pilots should stick to their 
principle in life. Our profession requires 
you to lead an orderly life and to take 
care of yourself. For instance, I have ne-
ver drank or smoked.
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gusu insana öyle yeterli gelir 
ki, bir hafifleme duygusu sarar 
sizi. Bedenen ve zihnen deşarj 
olduğunuzu hissedersiniz. Tarif 
edilemez bir tat.

Sizin iyi pilot olmanızın sırrı 
nedir desem?

Bu benim bir ayrıcalığım değil. 
Yeryüzündeki tüm pilotlar çok 
iyi olmak zorunda. Aksi düşünü-
lemez. Çünkü bizim mesleğimi-
zin “pardon”u yok. Hata kabul 
eden bir meslek değil. Yaşam 
prensibini bırakmamalı pilotlar. 
Düzgün yaşamayı ve kendisine 
bakmayı gerektiren bir meslek-
tir pilotluk. Mesela ben hiç içki, 
sigara kullanmadım.

Bu konuda bir anısını payla-
şıyor kaptanımız. Bundan yıllar 
önce ev kiralamak için gittikleri 
evin sahibi, misafir ediyor ken-
disi ve eşini. Evini kiralayacak 
olan genç pilotu merak ediyor, 
tanımak istiyor. İkram olarak 
çok iyi marka bir içki sunuyor 
ama kaptanımız teşekkür ede-
rek ikramı geri çeviriyor. Kısa 
bir aradan sonra evin sahibi 
bey, çalışma odasına davet 
ediyor kaptanı. “Ben düşüne-
medim, kusura bakmayın. Siz 
pilotların içtiği bilinir ama ha-
nımların yanında içmek isteme-
mekle iyi yaptınız. Benim eşim 
de gevezedir hem. Ama burada 
biz bizeyiz, buyurun.” der, iç-
kisini bir yurt dışı seyahatinde 
satın aldığını anlatıp övünerek. 
Korgün Öztopçu, içki ve sigara 
kullanmadığını yineleyince ise, 
müstakbel kiracısının pilot olup 
olmadığından şüphe eder ve 
bunun üzerine kaptanımız ve 
eşi evi kiralamakta bir hayli zor-
lanırlar.

“Bizim meslek hovarda algıla-
nır ama bizler düzenli ve sağlıklı 
yaşamak zorundayız. Çünkü onlarca insa-
nın sorumluluğunu alıyoruz.” diyor.

Kaç saat uçmuşsunuzdur?
42 buçuk yılda 25 bin saati geçmiştir 

herhalde. 20 yılımı Hava Kuvvetlerinde sa-
vaş pilotu olarak geçirdim. Sonrasında da 
22 buçuk yıl Türk Hava Yolları.

Hangi uçak tipleri desem?
DC9, Boeing, Airbus. Hemen hemen 

tüm tipleri kullandım.

Sizce nasıl bir kaptandınız? Kim bilir 
ne anılarınız vardır…

Her uçuş en yenisi ve kendi ilkidir. Bu 
yüzden anıları da farklı. Ama anılara geç-
meden evvel size şunu söylemek iste-
rim: Benim babam Çerkez. Çerkezlerde 

bir atasözü vardır; “Misafir ev sahibinden 
büyüktür.” diye. Ben babamdan öğrendi-
ğim bu sözü mesleğimde kendime düstur 
edindim. Her yolcu benim için hem canı-
nı bana emanet eden bir değer hem de 
gökyüzündeki salonumda misafirimdir. 
İşte bu misafirleri en iyi ağırlayacak olan da 
benim kabin ekibimdir. Evden çıktığınızda 
teksinizdir ama ikinci kaptanla buluştuğu-
nuzda iki kişi olur, ekiple buluştuğunuzda 
çoğalırsınız ve bu bir kader birliğidir. İşte 
bu nedenlerle de ben ekibimi hep önem-
semişimdir. Onlar da bana emanettir.

Bir seferinde Amerika’ya ailemi de gö-
türmüştüm. Ama dönüş yolculuğunda 
baktım, başka personel de var; yer soru-
nu olacak. Temayüllerde ve protokolde 
“Kaptan aileleri önceliklidir.” dense de 
ben ailemi bir sonraki uçakla gelmek üze-
re ardımda bıraktım hiç düşünmeden. 

The Captain shared a memory with 
us about this. Many years ago, he and 
his wife were received by the owner of 
a house that they wanted to rent. The 
owner wondered about him, wanting to 
know about the young pilot who wanted 
to rent his house. He offered him a very 
good brand of alcohol but the Captain 
thanked him and refused it. After a whi-
le, the owner invited the Captain to his 
home office. “Excuse me, I behaved tho-
ughtlessly. You pilots are known to drink 
a lot but it was very good that you did 
not want to drink in the presence of ladi-
es. And it’s true that my wife likes to talk. 
But we are alone now, so go ahead!” he 
said, boasting of having purchased the 
bottle on a trip abroad. When Korgün 
Öztopçu repeated that he did not drink 
or smoke, the homeowner wondered 

whether his would-be tenant really was 
a pilot after all and the Captain and his 
wife had difficulty renting the house.

“Our profession is seen as a licentious 
one but we have to lead clean and healthy 
lives. After all, we are responsible for the 
lives of dozens of people.” he stressed.

How many hours have you flown?
It must have exceeded 25,000 hours 

in the forty-two and a half years I spent 
in the air. I spent twenty years in the 
Air Force as a combat pilot. After that, 
twenty-two and a half years at Turkish 
Airlines.

Which types of aircraft did you fly?
DC9, Boeing, Airbus. I piloted almost 

every type.

What do you think of your time pilo-
ting? Who knows how many memori-
es you have…

Each flight is the newest and the first, 
so their memories are all so different.  
However, before telling you about my 
memories, I want to tell you something: 
My father is Circassian. And a Circassi-
an proverb says: “The guest is greater 
than the landlord.” I learned this proverb 
from my father and made it my profes-
sional motto. Each passenger is both an 
asset who entrusts his or her life to me 
and a guest in my home in the sky. It is 
my cabin crew who entertains my guests 
in the best possible manner. When you 
leave home, you are one person, but 
when you meet the copilot, you become 
two, and then you add in the other crew 
members and you are a group that sha-
res a common fate. For these reasons, I 
have always cared about my crew. They 
are also entrusted to me.

Once I took my family on a flight to the 
U.S. But on the return flight I realized 
that we did not have enough seats for 
some of our staff. Although principles 
and protocols say, “Families of captains 
have priority.” I left my family behind for 
the next flight without hesitation. 

Could we call you a modern manager? 
This profession requires guardianship. 

You might also be aware that employees 
in this industry work with huge sacrifi-
ces and risks. Everyone in this industry, 
regardless of their position, carry a big 
burden. Therefore, I have always cared 
very much about my own flight crew as 
well as all other employees. Once I was 
in a rest period of 4-5 days. I biked to 
Çanakkale. I called my wife, who told me, 
“Crew Planning called you.” I immedia-
tely packed my bicycle onto a bus and 
returned home. After all, my company 
asked for me. Respect for work is very 
important for everybody but it is impe-
rative in our profession.
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Sizin için modern yönetici mi deme-
liyiz? 

Bu meslek himaye etmeyi gerektirir. Siz 
de biliyorsunuzdur; bu sektörün çalışan-
ları çok büyük fedakârlıklarla ve risklerle 
çalışırlar. Omuzlardaki sorumluluk bu 
sektörün her dalında, her kısmında faz-
ladır. Bu nedenle ben kendi uçuş ekibimi 
de diğer çalışanlarımızı da çok önemse-
mişimdir. Bir seferinde dört-beş günlük, 
bizim dinlenme dediğimiz dönemdi. Bi-
sikletimle Çanakkale’ye gitmiştim. Eşimi 
aradığımda bana “Ekip Planlama’dan seni 
aradılar.” deyince bisikletimi bir otobüse 
attığım gibi geri geldim. Çünkü şirketim 
beni sormuştu. Her insan için işine say-
gı çok önemlidir ama bizim meslekte ol-
mazsa olmazımızdır.

Size bir anımı daha anlatarak kendimi 
tarif edeyim: Harbiye yıllarımda, tabur 
komutanlığı yaptığım dönemdi. Koğuş-
ta sigara içildiğini söylediler. Kesin yasak 
olan bu durumu duyunca aniden kontro-
le gittim. Biz gidene kadar söndürmüşler. 
Ama aralarında birisinin üzerine sigara ko-
kusu sinmiş. Ses etmedim. Sonra bir se-
fer daha sigara içtiklerini duyduk. Bu kez 
o kişi kendisi geldi, “Ben içtim.” diye. Hiç 
konuşmadım. Bir müddet yüzüne baktım 
ama karşımda donmuş bir genç. Adeta 
soluğu kesilmiş korkudan. Kendisine “Bir 
daha olursa seni atarım. Cezan bu kadar 
kesin olur.” dedim.

O çocuk şu anda bir pilot ve her bayram-
da seyranda beni ziyaret eder. Abarttığını 
söyledim bir seferinde. Bana, “Odanıza 
geldiğim o gün sigarayı bırakmaya karar 
verdim ve bu benim için disiplinli olmaya 
ve bu işe sarılmama sebep olan gündü. 
Ben size ne yapsam az.” dedi.

Bir uzun uçuşumda benzeri bir anım 
daha var: Dinlenme odasındayım. Uçak 
düz uçuşta, kontroller tamam, ekibim 
görev başında ve ben birkaç saat uyuya-
cağım. A340’ı bilirsiniz; o küçük pilot din-
lenme odası, bizim gali dediğimiz mut-
fağın hemen sırtında. Tam uyuyacağım, 
pat diye bir ses. Birazdan yine. Anladım ki 
galide genç bir arkadaşımız çalışıyor. Çık-
tım usulca. “Siz uyumamı uygun görmü-
yorsunuz galiba.” dedim, gülümsedim. 
Kızın ilk uzun uçuşuymuş, panikledi. Ra-
por etmem mümkündü ama kızın o anki 
korkusu ve mahcubiyetinden bir daha 
tekrarlamayacağını anlamıştım.”

Pilotların da korktuğu, paniklediği 
olur mu? 

Hava Kuvvetleri’ndeyken sırtımızda pa-
raşüt vardı ve tek başınaydık ama yolcu 
taşırken farklı. Panik olma gibi bir lüksü-
nüz yok. Bunu en başında kabul etmeniz 
ve hayata dair korkularınızı yenmeniz ge-
rekiyor. Tek yapmanız gereken, “yapılacak 
şeyler var”ı unutmamak. 

DC9 uçağında uçtuğum yıllarda bir gün 
bir İstanbul inişimde burun dikmesi çık-
madı. Kuleye söyledim, pas geçiyorum. 

İniş takımını birkaç kez indir, kaldır ya-
parken baktım sigorta atmış. İnişte, “Yaşlı 
teyze illa sizi görmek istiyor.” dediler. Ka-
pıdayım. Teyze boynuma atladı. “Evladım 
yıllardır uçarım, ilk kez yukarıdan denk 
geldim, İstanbul’u seyrettim. Sayende 
oldu, Allah razı olsun. Sen ne yetenekli 
pilotsun böyle.” dedi. Yaşlı yolcumuz be-
nim, içimden geldiği ve cesur davrandı-
ğım için İstanbul turu yaptığımı sanmıştı. 
Oysa ben mecburiyet karşısında pas geç-
miştim.

Bir başka sefer bir Boeing uçağınday-
dım. İstanbul’a inerken yaklaşma anında 
kanatlarda biriken elektrik yükü öyle bü-
yüktü ki, indiğimizde radarımız delinmiş-
ti. Yine aynı şekilde kabin ekibine dahi 
belli etmemiştik, çünkü yapılacaklar listesi 
ve yedeklerimiz elimizin altındaydı.

Öyle bir anlatıyorsunuz ki, sanki her 
şey çok normal. Nasıl böyle sakin kala-
biliyorsunuz? 

Soğukkanlı olmak Allah’ın bana bir lüt-
fu ama biraz da mesleğimin gereği. Siz 
kaptansınız ve havada bilinen kadar bilin-
meyenleri de göz önüne alacaksınız. Sizin 
komutanızda her şey. Biraz önce de bah-
settim. Her sistemin bir yedeği, onun da 
yedeği var. Yapılacakları ve kuralları bile-
rek davrandığınızda sorun olmayacaktır. 
Günümüzde en emniyetli araçtır uçak.

Sizi dinledikçe insanın bir koşu gidip 
pilot olası geliyor. Peki, pilot olmasay-
dınız ne olurdunuz?

Tarımla uğraşırdım.

Nasıl yani?
Topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. İn-

sanın kendisi ile yarışacağı en güzel mec-
ra doğa olsa gerek.

Kızınız da pilot. Kadınların çok nadir 
tercih ettiği bir meslek. Kızınız pilot 
olmak istediğinde ne hissettiniz?

Çok şaşırmadım, çünkü bu mesleğe uy-
gun bir kişiliği vardı. Gururlandım.  Aslında 
daha az sorumluluk gerektiren bir işi de 
seçebilirdi. Ama Amerika’daki mühendis-
lik eğitimini bitirdikten sonra, “Ben pilot 
olmazsam mutlu olamayacağım.” diyen 
kızımın gözlerindeki istek, benim yıllar 
önce aynada kendi kendime pilotmuşum 
gibi yapıp selam verme egzersizlerimdeki 
gibiydi.

Ve “Hadi git ve uç!” dedim.

Uçma meraklılarına simülatörde ders-
ler vermeye devam eden Korgün Kaptan 
şimdilerde torunlarıyla ilgileniyor ve bul-
duğu her fırsatta yine okuyor. 

Ayrılırken ardından baktığım, yaşı çok-
tan 70’i geçmiş ama bir çınar gibi dimdik 
duran bu adamın bende bıraktığı etki çok 
farklıydı. Başımı çevirdim, gökyüzüne 
baktım. Bulutlar hızla yer değiştiriyordu. 
Sanki gökyüzü onu selamlıyordu.

Let me tell you a memory that illustrates 
who I am as a person: It was during my ye-
ars at the Air Force Academy, when I was 
a battalion commander. I was told that 
some people were smoking in the bar-
racks. As this was strictly forbidden, I went 
in immediately to take control of the si-
tuation. They had put out their cigarettes 
by the time I arrived, but one of them still 
smelled like cigarette smoke. I did not say 
a word. Afterwards, we heard again that 
they were smoking. This time, the same 
person came to me and said, “It was me 
who smoked.” Again, I did not say any-
thing. I just looked at his face for a while as 
the young man froze before me. He was 
so afraid that he was almost out of bre-
ath. I said, “I will expel you if this happens 
again. Your punishment will be so severe.”

This boy is now a pilot and visits me 
often on special occasions. Once I told 
him that he was exaggerating when he 
said it was me who helped him succeed. 
He answered, “When I came to your of-
fice that day, I decided to quit smoking. 
This incident led me to be more discipli-
ned and to put myself fully into this job. 
Whatever I do for you is not enough.”

I have a similar memory about a long 
flight: I was in the break room. The plane 
was cruising, checks were okay, the crew 
was in charge, and I prepared to sleep 
for a few hours. You know the A340; it 
has a small break room for pilots, just 
behind the galley. I was about to fall as-
leep when I heard a thudding sound. I 
heard it again after a while. I understo-
od that a young attendant was working 
in the galley. I got out quietly. “I think 
you do not approve my trying to sleep.” 
I said, smiling. It was the young lady’s 
first long flight and she panicked. I could 
have reported her but the fear and em-
barrassment in her eyes told me that she 
would not repeat her behavior.

Do pilots get afraid or panic? 
When I was in the Air Force, we had pa-

rachute on our backs and we were alo-
ne, but carrying passengers is different. 
You do not have the luxury of panicking. 
You have to accept this at the very start 
and overcome your fears in life. The only 
thing you have to do is to remember that 
there are always something you can do. 

In the years when I flew on a DC9, the-
re was one day when the nose strut did 
not extend at landing in Istanbul. I war-
ned the tower that I would bypass. While 
I was extending and retracting the lan-
ding gear a few times, I noticed that the 
fuse blew out. When we landed, I was 
told, “An elderly lady adamantly wants to 
see you.” I was at the door. The elderly 
lady threw her arms around my neck. 
“My dear son,” she said, “I have been 
flying for years and for the first time I 
had the chance to get a good look at Is-

tanbul. It was all thanks to you, God bless 
you. What a talented pilot are you!” This 
elderly passenger simply thought that 
we had taken a tour of Istanbul because 
I acted bravely and on my gut. In fact, 
I bypassed the airfield out of necessity.

Another time I was flying a Boeing. 
While we were landing to Istanbul, the 
electric charge was so intense in the 
wings at approach that our radar was 
pierced when we landed. Again, we did 
not say anything even to the cabin crew 
because we had a to-do list and backups 
at our disposal.

You say such things in a way that 
makes them seem so normal. How do 
you manage to stay so calm? 

Calmness is a gift to me from God but 
it is also a part of our job. Your are the 
captain and you have to take everything 
into consideration, the knowns as well as 
the unknowns. Everything is under your 
command, as I have already mentioned. 
Every system has a backup that also has 
its own backup. There will be no prob-
lems if you take actions knowing the ru-
les and how to apply them. Today, the 
airplane is the safest vehicle to travel.

Hearing you talk, one quickly feels 
motivated to become a pilot. If you 
had not become a pilot, what would 
you have become?

I would have engaged in agriculture.

How so?
We came from dust and shall return to 

dust. The best place for a man to com-
pete with himself is in nature, I believe.

Your daughter is also a pilot. This is 
a profession very rarely preferred by 
women. How did you feel when your 
daughter wanted to be a pilot?

I was not very surprised because her 
character was fitting for the profession. 
I felt proud. She might have chosen a job 
that required less responsibility. Howe-
ver, after having completed her educati-
on in engineering in the U.S., when she 
told me, “If I do not become a pilot, I will 
never be happy.”, the desire in her eyes 
reminded me of my saluting exercises in 
front of a mirror years ago when I was 
pretending to be a pilot.

So I told her, “Go on and fly!”

In addition to training flying enthu-
siasts in a simulator, Captain Öztopçu 
spends time with his grand-children and 
reads at every opportunity. 

When I looked back at this man who 
was already over 70 yet stood as straight 
as an oak, his impact on me was very dif-
ferent. I turned my head up to the sky. 
The clouds were moving rapidly. It was as 
if the skies were greeting him.
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Bölgesel pazarlama stratejileri için yeni bir yaklaşım: 
Dinamik bölgesel pazarlama stratejisi
A new approach to regional marketing strategies: 

The dynamic regional marketing strategy

Başarılı uluslararası markaların ortak nok-
talarından biri, dünyanın her bölgesinde 
uygulayabildikleri temel bir pazarlama 
sistemlerinin olmasıdır. Bir işletmede, 
dünyanın çeşitli bölgelerindeki pazarlar-
da rekabet yapılarının oluşturduğu fiyat 
farklılıklarından yararlanabilmek için çok 
pazarlı bir yapı sağlayacak, fiyat üstünlü-
ğü imkânı verecek, marka tanıtımı ve etkin 
bir hizmet-ürün grubuna sahip olan bir 
pazarlama sistemi oluşturulur ve bölgesel 
pazarlama stratejisi ile de bunlar arasında 
bir denge kurulur. 

Çok sayıda kontrol edilemeyen çevre-
sel faktörlerin etkisi ve rakip stratejilerin 
baskısı altında gerçekleştirilen pazarlama 
faaliyetlerinin sonuçlarının, bölgesel pa-
zarlama hedeflerine uygun olup olmadı-
ğının denetlenmesi zorunludur. Rekabet 
avantajı sağlayabilmek ve pazarlama stra-
tejilerini daha etkili kılabilmek, pazarlama 
kontrolüne bağlıdır. Pazarlama kontrolü, 
pazarlama planlamasının doğal bir sonucu 
ve gereğidir. Pazarlama kontrolü yapma-
dan pazarlama planlamasının başarılı olup 
olmadığının belirlenmesi mümkün değil-
dir. Pazarlama kontrolü sonucunda gerekli 
düzeltme ve düzenlemeler ve bunun so-
nucu olarak stratejinin revizyonu, sağlıklı 
veriler ışığında mümkün olabilir. Pazarla-
ma harcamalarının işletme maliyetlerin-
de önemli bir boyuta ulaşmasıyla birlikte 
pazarlama çabalarının oldukça geniş alana 
yayılan etkileri, pazarlamayla ilgili çok sa-
yıda eleştirileri de beraberinde getirmek-
tedir. Diğer yandan, pazarlama çabalarının 
müşteri memnuniyetini sağlama açısından 
taşıdığı önem de dikkate alındığında, pa-
zarlama kontrolünün bölgesel pazarlama 
yönetimi açısından vazgeçilemez bir un-
sur olduğu söylenebilir.

Bir bölgede gerçekleştirilen faaliyet-
lerde pazarlama kontrolü sonucunda 
ortaya çıkan durum, ilk etapta “pazarla-
ma stratejisi”nin ne derece doğru oluş-
turulduğuyla ilgilidir. Bölgesel strateji 
iyi oluşturulmadıysa pazarlama kontrolü 
sonuçlarının da bu durumu gösterme-
si uzun sürmeyecektir. Özellikle, bölge 

içinde yer alan lokasyonlarda (istasyon, 
satış ofisi, hat vb.) pazarla ilgili karakteris-
tiklerin değişiminin birbirinden çok farklı 
olması durumunda, bölgesel stratejinin 
oluşturulması zor ve maliyetlidir. Bu gibi 
durumlarda, uzmanlar ve yöneticiler ya 
istasyon bazlı olarak bölgesel stratejile-
rin oluşturulması yoluna gitmekte ya da 
genel bölgesel strateji için farklı araçlar 
ve yöntemleri kullanma çabası içine gir-
mekteler. 

Burada tanıtılacak ve yeni bir yöntem 
olan “bölgesel pazarlama stratejisinin 
optimizasyonu”, coğrafi sınırları olan 
bölge kavramı yerine, dünyanın tek bir 
bölge olarak kabul edildiği ve içinde ben-

All successful international brands have a 
basic marketing system that may be used 
everywhere in the world. Enterprises build 
marketing systems through branding and 
an efficient product-service group, which 
provides a multi-market structure and 
which also ensures competitive pricing in 
order to allow companies to benefit from 
the price differences created by competi-
tive structures of various markets around 
the world. It then establishes a balance 
between these objectives and the regional 
marketing strategy. 

As marketing activities that are impacted 
by a great number of uncontrollable envi-
ronmental factors as well as the pressure 

of competitors’ strategies are carried out, 
it is difficult to verify whether their results 
comply with regional marketing objecti-
ves. The competitive advantage and the 
efficiency of marketing strategies depend 
on marketing control. Marketing control 
is a natural result as well as a requirement 
of marketing planning. It is impossible 
to determine whether or not marketing 
planning is successful without marketing 
control. As a result of marketing control, 
necessary corrections and rearrangements 
are made to allow for the review of strate-
gies in the light of acquired data. As marke-
ting expenditures account for a significant 
portion of operating costs, the widespread 
effects of marketing efforts can lead to in-
tense criticism. On the other hand, given 
the importance of marketing efforts in 
customer satisfaction, marketing control 
can be said to be an indispensable part of 
regional marketing management. 

The result of a marketing control on re-
gional activities depends on how well the 
marketing strategy was created in the first 
place. If the regional strategy was not built 
correctly, it will not take long for the results 
of marketing control to reflect it. In parti-
cular, if market characteristics vary profo-
undly in different locations (stations, sales 
offices, lines, etc.) within a region, a regio-
nal strategy will be hard and costly to build. 
In such cases, experts and managers either 
prefer to establish station-based regional 
strategies or to use different tools and 
methods for a general regional strategy. 

The new method introduced here -regio-

Dr. Hakan Erdun (Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış Müdürü / Manager of Training Services Marketing and Sales Department)
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zer karakteristiklere (değişkenlere) sahip 
“homojen alt bölgeler”in (sanal bölgeler) 
oluşturulmasına dayanır. Sanal bölgelerde 
coğrafi sınırların bir önemi yoktur. Sanal 
bölge içinde aynı karakteristiklere sahip, 
örneğin İstanbul, Londra ve Singapur gibi 
istasyonlar, satış ofisleri veya hatlar bulu-
nabilir. Sanal gruplar oluşturulurken kul-
lanılacak olan karakteristikler ekonomik, 
demografik, pazara ilişkin, ticari ve diğer 
önemli değişkenlerden seçilebilir. Burada 
neyi, nasıl seçmeli, sorusu oldukça önem-
lidir; seçim oluşturacağınız grupta hangi 
üyelerin olacağını doğrudan etkiler ve bu 
da dolayısıyla stratejinizin başarısını etkiler.

Daha etkin, daha verimli ve daha az ma-
liyetli bir bölgesel pazarlama stratejisi ge-
liştirme ve uygulamanın yollarından biri; 
dünyayı coğrafi sınırlarla belirlenmiş böl-
gelere ayırmak yerine, benzer karakteris-
tiklerine göre seçilmiş üyelerin olduğu ho-
mojen sanal bölgelere ayırıp, buna uygun 
bir pazarlama stratejisi geliştirmektir. 

Klasik bölgesel pazarlama stratejisinde 
kullanılan coğrafi bölge sınırları her za-
man aynı kalırken, sanal bölgenin yaşam 
süresi karakteristiklerin zamansal değişim 
periyotlarına göre belirlenir. Sanal bölge 
sınırları, bölgenin yaşam süresi sonunda 
tekrar belirlendiği için bu yöntem, “dina-
mik bölgesel pazarlama stratejisi” olarak 
da isimlendirilebilir.

Bu yöntem tüm dünyada alt bölgeler 
oluşturmak amacıyla kullanılabilirken, aynı 
zamanda belli bir coğrafi bölge için, ör-
neğin Türkiye için alt bölgeler oluşturmak 
üzere de kullanılabilir.

Sanal bölgelerin oluşturulması
Sanal bölgeleri oluşturmak için Cluster 

(Kümeleme) Analizi kullanılabilir. Küme-
leme Analizi; istasyonları, değişkenler arası 
benzerlik ya da farklılıklara dayalı olarak 
hesaplanan bazı ölçülerden yararlanarak 
“homojen gruplara ayırmak” için kullanılır. 
Bu analiz; temel amacı, istasyonları sahip 
oldukları karakteristik özellikleri temel ala-
rak gruplamak olan, çok değişkenli teknik-
ler grubudur. 

Benzer karakteristiklere sahip istasyon-
ların bulunduğu sanal bölgeler oluşturu-
lurken, söz konusu karakteristiklerin za-
mansal davranışları (zaman serisi) analizde 
kullanılır. Bu zaman serileri için;

• İstasyonun kurulmasından belli bir tari-
he kadar olan veriler,

• Ekonomik trendlerin veya yolcu trafi-
ğinin önemli değişim gösterdiği belli bir 
tarihten günümüze kadar olan veriler,

• Yılın belli bir bölümüne ait veriler (mev-
simlik veriler) kullanılabilir.

Dinamik bölgesel pazarlama strate-
jisinin avantajları

• Sanal bölge içinde benzer karakteris-
tiklere sahip Amerika’dan, Orta Doğu’dan, 
Avrupa’dan veya dünyanın herhangi bir 

bölgesinden çeşitli sayıda istasyonlar bu-
lunabilir. Burada esas olan; benzer-ortak 
özelliklere sahip istasyonlar için, pazarla-
ma faaliyetinin de benzer olmasıdır (aynı 
pazarlama stratejinin uygulanması). Böyle-
ce pazarlama faaliyetlerin maliyetleri ciddi 
ölçüde düşecek, faaliyetler rahatlayacak ve 
ivme kazanacaktır.

• Sanal bölgedeki tüm istasyonlar için 
aynı kampanyayı uygulama fırsatı kaza-
nılır. 

• Pazarlamada “best practice” olan bir 
istasyonun karakteristiklerine benzerlik 
gösteren diğer istasyonlar belirlenerek 
bir bölge oluşturulabilir. Hatta en iyi istas-
yona benzerlik derecelerine göre kate-
gorize edilmiş alt bölgeler oluşturularak 
coğrafya üzerinde performans bölgele-
ri oluşturulabilir. 

• Coğrafi bölge içinde seçilen istasyon 
karakteristiklerine göre bölgeyi kendi 
içinde alt bölgelere ayırarak mevcut 
pazarlama kontrolünün sonuçlarında ve 
pazarlama stratejisinde iyileştirme yapı-
labilir.

• Birbirinden ayrı olarak pazarlama stra-
tejisinin oluşturulduğu coğrafi bölgeler, 
dinamik bölgesel pazarlama stratejileri 
sayesinde birbirlerine sanal strateji bağı ile 
bağlı olurlar. Dolayısıyla farklı coğrafi böl-
gelerin yöneticilerinin global perspektifte 
birlikte çalışması ve birbirlerinin pazarla-
rından haberdar olması teşvik edilir.

• Mevsimsel periyotlar için sanal bölge-
ler oluşturularak, mevsimlik pazarlama 
stratejilerinin geliştirilmesi ve kontrolü 
kolaylaşır.

nal marketing strategy optimization- is 
based not on the concept of a region with 
geographical borders but rather on the 
creation of “homogeneous sub-regions” 
(virtual regions) with similar characteristics 
(variables) that can be considered a single 
region. For virtual regions, geographical 
borders do not matter. A virtual region 
may include stations, sales offices, or lines 
with similar characteristics; for instance Is-
tanbul, London, or Singapore. Characteris-
tics used to determine virtual regions may 
include economic, demographic, market-
related, commercial, or other significant 
variables. What is most important is what 
is selected and how, as this selection will 
directly impact who becomes members of 
your group and therefore the success of 
your strategy.

A good way to develop and implement 
a more effective, efficient, and affordable 
regional marketing strategy is to divide the 
world into homogeneous virtual regions 
with members selected based on their simi-
lar characteristics rather than on the physi-
cal regions that are limited by geographical 
borders. One must then develop a marke-
ting strategy that fits the categorization. 

Geographical borders in traditional regi-
onal marketing strategies are always the 
same, while the lifespan of virtual regions 
depends on periods of temporal change in 
the characteristics. When borders of virtual 
regions are re-identified at the end of the 
region’s lifespan, this method is also called 
a “dynamic regional marketing strategy”.

This method is used to create sub-regions 

around the world or a specific geographical 
region such as Turkey.

The creation of virtual regions
Cluster Analysis is used for the creation of 

virtual regions. Cluster Analysis is used to 
divide variables into homogeneous groups 
by utilizing measures calculated based on 
the similarities and differences of the vari-
ables. This analysis is a combination of mul-
ti-variable techniques and has a primary 
aim of grouping stations by their charac-
teristics. 

When creating virtual regions based on si-
milar characteristics of the stations in it, the 
temporal behavior of these characteristics 
is analyzed. This temporal behavior can be 
based on;

• Data on the region from the establish-
ment of the station, until a given date,

• Data from a given date on which econo-
mic trends or passenger traffic underwent 
a significant change,

• Data on a given period of the year (se-
asonal data).  

Advantages of the dynamic regional 
marketing strategy

• A virtual region may include a wide ran-
ge of stations from America, the Middle 
East, Europe, or any region of the world 
as long as they have similar characteristics. 
What matters is that marketing activities 
are similar for stations with similar or com-
mon characteristics (in other words, imple-
menting the same marketing strategy). In 
this way, marketing costs will decrease sig-
nificantly and activities will be able to boost 
and advance.

• Enterprises be able to carry out the 
same campaign for all stations in the vir-
tual region. 

• A region can be created by identifying 
other stations that have similar characteris-
tics with a station that is considered a “best 
practice” in marketing. What is more, sub-
regions can be formed and categorized by 
their level of similarity to the best station, 
and this can be used to create geographical 
performance regions. 

• By dividing a region into sub-regions 
based on the characteristics of the station 
selected in the geographical region, the 
results of current marketing control and 
marketing strategies can be improved.

• Geographic regions for which separate 
marketing regions have been established 
are linked together by virtual strategic ties 
thanks to the dynamic regional marketing 
strategy. Managers of different geographi-
cal regions are thus encouraged to work to-
gether with a global perspective in mind and 
to be informed of each other’s markets.

• Through the creation of virtual regions 
for seasonal periods, seasonal marketing 
strategies become easier to develop and 
control.
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Nevin Hanım, bize kısaca kendiniz-
den bahseder misiniz? Havacılıkla na-
sıl tanıştınız ve mesleğinize yönelik 
idealleriniz nelerdir? 

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Ede-
biyatı bölümünde öğrenciyken 1993 yı-
lında Türk Hava Yolları’nda kabin memu-
ru olarak göreve başladım. Bir süre kabin 
memuru olarak çalıştıktan sonra kabin 
amirliğine yükseldim. 2007 yılında Uçuş 
Eğitim Başkanlığı’nda ek görevli olarak 
kabin eğitmenliği yapmaya 
başladım. Türk Hava Yolları’nda 
eğitmenlik yaptığım için kendi-
mi her zaman şanslı hissettim. 
Biz uçucular için her uçuş bir 
tecrübedir. Kabin memurlarına 
ya da kabin memuru adaylarına 
eğitmenlik yapmak, ancak o işi 
deneyimlemiş kişilerce müm-
kün olabilir. Eğitmenlik saye-
sinde, ben de yaşadığım tecrü-
beleri aktarma fırsatı buldum. 
2010-2012 yıllarında ise Plan-
lama Şefi olarak görev aldım. 
2012 yılı Nisan ayından itibaren 
de Kabin Eğitim Müdürü olarak 
görev yapmaktayım.

Türk Hava Yolları’na, kendi-
ne güvenen, güler yüzlü kabin 
memurları kazandırarak hedef-
lediğimiz beş yıldızı almak, en 
büyük idealimizdir. Bu ideali 
gerçekleştirmede bize düşen 

büyük görevler var. Kabin ekipleri Türk 
Hava Yolları’nın vitrinidir, yolcu ile en faz-
la iletişimde olan çalışanlarıdır. Ekip olma 
bilinci, empati ve farkındalık, işimizin ol-
mazsa olmazlarıdır. Eğitmenlerimiz, ver-
dikleri eğitimlerde bu noktaları vurgula-
maktadırlar.

En önemli hedefimiz, mutlu kabin ekip-
leri yetiştirmektir. Ekip üyeleri birbirleri 
ile iyi iletişim kurmalı, mutlu ve huzurlu 
çalışmalıdırlar. Her durumda birbirlerine 

Ayşe Vural (Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış Müdürlüğü / Training Services Marketing and Sales Department)

Could you tell us a little about your-
self? How did you get started in avia-
tion and what are your professional 
aspirations? 

When I was studying at the Department 
of English Language and Literature at Is-
tanbul University in 1993, I began working 
as a flight attendant at Turkish Airlines. 
After having worked as a flight attendant 
for a while, I was promoted to the position 
of cabin chief. In 2007, I started working 

as an instructor at 
the Flight Training 
Center in addition 
to my duty. I have 
always felt lucky 
to be a trainer at 
Turkish Airlines. 
For us, every flight 
is an experience. 
You can only train 
flight attendants or 
candidates if you 
have experience 
in this profession. 
As a trainer, I had 
the opportunity to 
share my valuable 
experience with 
others. From 2010 
to 2012, I served as 
a chief at the Plan-
ning Department. 
Since April 2012, I 

have been working as the Cabin Training 
Director.

Our greatest aspiration is to earn the 
five stars, which we hope to achieve by 
bringing confident and friendly flight at-
tendants in Turkish Airlines. Achieving this 
aim places a great deal of responsibility on 
our shoulders. The cabin crew is the face 
of Turkish Airlines and has the closest re-
lationship with the passengers. A sense of 
teamwork, empathy, and awareness are 
the indispensable characteristics of our 
job. Our instructors emphasize these fe-
atures in their courses.

Training gratified flight crews is our pri-
mary objective. Crew members should 
establish good communications with one 
another and should be able to work in a 
happy and peaceful environment. They 
should support each other no matter the 
situation and maintain the integrity of 
the crew. Professionalism means trying 
to regain a crew member when his or her 
level of performance decreases because 
of a communication problem between 
the crew members. Otherwise, we will 
lose this person, and his or her absence 
will only cause us to work harder and get 
more tired. As a crew, we should com-
municate effectively and empathize with 
each other and our passengers, and bet-
ter understand the incentives of our co-
unterpart. Gratified crews mean pleased 
passengers.

Türk Hava Yolları Kabin Eğitim Müdürü Nevin Çolak:

“Mutlu kabin ekipleri yetiştirmek, 
en önemli hedefimiz.”
Turkish Airlines Cabin Training Manager Nevin Çolak:

“Our primary objective is to train 
gratified flight attendants.”
Türk Hava Yolları Kabin Eğitim Müdürü Nevin Çolak’tan, Türk Hava Yolları’nın görünen yüzü olan kabin memurlarının eğitimi 
hakkında bilgi aldık.

We spoke with Nevin Çolak, Cabin Training Manager at Turkish Airlines, about training cabin crews, the friendly faces of 
Turkish Airlines.
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destek olarak ekip bütünlüğünü sağlama-
lıdırlar. Profesyonellik, iletişimde yaşana-
bilen sorunlardan dolayı bir ekip üyesinin 
uçuşta performansı düştüğünde onu ka-
zanmaya çalışmaktır. Aksi hâlde bu kişiyi 
kaybederiz; eksikliği, bizim daha çok çalış-
mamıza ve yorulmamıza sebep olur. Ekip 
olarak birbirimizle ve yolcuyla iyi iletişim 
ve empati kurmalı, karşımızdakinin duru-
munun farkına varmalıyız. Mutlu ekipler, 
mutlu yolcular demektir. 

Kurumumuzun vitrini konumunda-
ki kabin personelini yetiştirerek çok 
önemli bir misyonu yerine getiriyor-
sunuz. İdeal kabin personeli yetiştir-
mek adına yaptığınız çalışmalar ne-
lerdir?

Bundan çok değil, 20-30 yıl önce yol-
cuların beklentileri çok daha farklı idi. 
Değişen zaman içinde, lüks gibi görünen 
birçok hizmet artık standart olarak de-
ğerlendiriliyor. Uçakla seyahat ederken 
artık sadece bir yerden bir yere gitmek 
yetmiyor; güler yüzlü kabin ekipleri, kon-
forlu koltuklar, yeni uçaklar, eğlendirici 
sistemler, lezzetli ikram sunumları gere-
kiyor. Eğitimlerimiz de bu değişim ve ge-
lişime ayak uydurmak zorundadır.

Kabin memurluğu mesleği, içinde iki 
görevi barındır: yolcu emniyetini ve yol-
cu memnuniyetini sağlamak. Her ikisi de 
çok önemlidir ve biz her ikisinde de en 
iyi olmayı hedefledik. Yolcularımızın Türk 

Hava Yolları’nı tercih etmesindeki en 
önemli sebep, kabin ekiplerimiz tarafın-
dan emniyetlerinin ve memnuniyetleri-
nin sağlanmasına yönelik beklentilerinin 
karşılanmasıdır.

Büyük bir marka olan Türk Hava 
Yolları’nın önemli gerekliliklerinden biri, 
hizmette standardizasyondur. Uçağın ve 
yolcuların bir yerden bir yere emniyetli ve 
konforlu bir şekilde gitmelerini sağlamak, 
bu markanın standartlarından biridir.

Başarıyı yakalamak, ancak güzel bir 
ekip çalışması ile olur. Kabin Eğitim 
Müdürlüğü’nde A’dan Z’ye birbiriyle 
uyumlu bir çalışan kadromuz var. Eğit-
menlerimiz tecrübeli, idealist ve araştır-
macı. Eğitim içeriklerini oluştururken ve 
uygulama çalışmaları yaparken ekip ola-
rak birlikte karar alıyoruz. Sürekli araştır-
ma hâlindeyiz. Haftalık toplantılar yapıyo-
ruz. Daha kaliteli ve daha verimli eğitimler 
sağlamak için beyin fırtınaları yapıyoruz. 
Her hafta yenileme eğitimine gelen kabin 
ekiplerimizle birebir konuşarak eğitimle 
ilgili geri bildirimlerini alıyor, varsa öne-
rilerini bize iletmelerini sağlıyoruz. Bu 
göreve geldiğim günden beri ortalama 
sekiz ayda yaklaşık üç bin kabin ekibi ile 
görüşmemiz oldu. Ortalama beş bin dört 
yüz kabin personelimiz var. Çok büyük ve 
muhteşem bir kaynak. Her birinin kişisel, 
mesleki tecrübesi var. Bunları paylaşmak, 
eğimi pekiştirip birbirlerine karşı empati 
duymalarına sebep oluyor. Böylece, eği-

You have a crucial role in training the 
cabin crew, who are the faces of our 
company. What do you do to train the 
ideal cabin personnel?

Just 20 or 30 years ago, passengers had 
very different expectations. As time pas-
ses, many services that used to be luxuries 
are now considered as normal. Travelling 
by air is not simply going from place to pla-
ce for passengers anymore. Friendly cabin 
crews, comfortable seats, new aircrafts, 
entertainment systems, and delicious ca-
tering choices are essential. Our training 
programs also have to keep up with these 
changes and developments.

The flight attendant profession incorpo-
rates two duties: to ensure both the safety 
and the satisfaction of passengers. Both 
duties are crucial and we aim to be the 
best at both. The primary reason for our 
passengers to prefer Turkish Airlines is that 
our cabin crews meet their expectations 
about safety and satisfaction.

Service standardization is one of the es-
sential requirements of the Turkish Airli-
nes brand. One of the standards adopted 
by our brand is to ensure the secure and 
comfortable transportation of the airc-
raft with its passengers from one place to 
another. 

Success can be achieved only through 
good teamwork. At the Cabin Training 
Directorate, our instructors work in har-
mony from bottom to the top. Our ins-

tructors are experienced, idealistic, and 
inquisitive. When building a curriculum 
and planning exercises, we make our de-
cisions altogether as a team. We are cons-
tantly doing researches. We hold weekly 
meetings on a regular basis. We also hold 
brainstorming sessions to ensure higher-
quality and more efficient training prog-
rams. We talk one-on-one with each ca-
bin crew member at weekly refreshment 
sessions and receive feedback. We make 
sure to collect their input.  Since my very 
first day in this position, we have spo-
ken with 3,000 cabin crews in only eight 
months. We have 5,400 crew members 
on average. It is a huge and outstanding 
resource. Each member has their own 
individual and professional experience. 
When they share their experiences with 
each other, this reinforces the learning 
experience and helps improving mutual 
understanding.  Thereby, we make use of 
a great number of resources while desig-
ning our contents of training.

In addition, we send our instructors ab-
road to seminars so they can keep track 
of innovations around the world. We visit 
the world’s greatest airlines to observe 
their practices and adopt any that may 
benefit us.

Besides, we communicate and exchange 
information with the other directorates 
and departments within the company. We 
all are the links of a great chain. 
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tim içeriklerini oluştururken birçok kay-
naktan istifade ediyoruz.

Ayrıca eğitmenlerimizi yurt dışına semi-
nerlere göndererek dünyadaki yenilikleri 
takip ediyoruz. Dünyadaki büyük hava 
yollarını ziyaret ederek yaptıkları uygula-
maları inceliyor, bize yararı olacak nokta-
ları uygulamaya geçiriyoruz.

Tüm bunlara ek olarak, kurum içinde ile-
tişimde olduğumuz başkanlık ve müdür-
lüklerle bilgi alışverişinde bulunarak birbi-
rimize katkı sağlıyoruz. Hepimiz büyük bir 
zincirin halkalarıyız.

Kabin personeli nasıl bir eğitimden 
geçiyor? Eğitimlerin kabin personeli-
ne kazandırdıklarından söz eder misi-
niz? Temel eğitimler ve tip eğitimleri 
gibi mesleki eğitimlerin dışında yeni 
eğitim tasarımları ve projeleri mevcut 
mudur?

Kabin Eğitim Müdürlüğü’nde hem kabin 
memuru adaylarına hem de kabin me-
murlarına eğitimler verilmektedir. Kabin 
memuru adaylarına yaklaşık bir ay süren 
Temel Emniyet Eğitimi verilir. Bu eğitimin 
içeriğinde Terminoloji, Acil Durum Prose-
dürleri, CRM, Tehlikeli Maddeler, İlk Yar-
dım gibi mesleki eğitimler vardır. Bunla-
rın yanı sıra yolcu memnuniyetine yönelik 
eğitimler de veriyoruz. İkram Kültürü 
dersimiz bunlardan biri. Bu derste, yol-
cularımıza hizmet sürecinde kullanabile-
ceğimiz her türlü davranış modelini kabin 
ekiplerimize kazandırmayı hedefliyoruz. 
Başarılı bir servis sunumuyla yolcunun 
gönlünü fethetmek, ikram ettiğiniz ne 
olursa olsun “müşteri memnuniyeti” de-
mektir. Uygun beden dili kullanarak güzel 
bir sunuş sayesinde, “simit” ile “istakoz” 

etkisi yaratabilirsiniz. İnsan faktörü çok 
önemlidir.

Kabin memuru adaylarımız Temel Eği-
tim sonrasında, uçacakları uçak tipi ile 
ilgili eğitim alırlar. Tip Eğitimleri teorik ve 
pratik olmak üzere iki aşamalıdır. Aday-
larımızı bu şekilde tam donanımlı olarak 
mezun etmekteyiz.

Mevcut uçucu personelimiz ise üç gün-
lük “recurrent” (yenileme) eğitimi almak-
tadır. Bu eğitimi şu anda uzaktan eğitim 
ve sınıf eğitimi olmak üzere iki aşamada 
uygulamaktayız. Kabin ekiplerimiz “recur-
rent” eğitimine yılda bir kere gelirler. Sınıf 
eğitimine gelmeden önce uzaktan eği-
timlerini tamamlamaları gerekmektedir. 

Kabin memurları mobil hâldedir. Özel-
likle kriz anlarını iyi yönetmeleri gerek-
mektedir. Bu kriz anları; bir yolcunun ra-
hatsızlanması, kural dışı hareket eden bir 
yolcunun kontrolü, acil bir durum vb. ola-
bilir. Kabin memurlarına öyle bir eğitim 
vermeliyiz ki bu kriz anlarını yönetebilsin-
ler. Burada inisiyatif, farkındalık, durum 
değerlendirmesi ön plana çıkıyor. Kriz-
ler, acil durumlar birbirine benzemezler, 
hepsi birbirinden farklıdır; yüzlerce çeşit 
acil durum vardır. Bu yüzden de eğitim-
de verebileceğimiz tek bir reçete yoktur. 
Biz sadece ana prosedür ve talimatlardan 
bahsederiz. Bunlar çerçevesinde, yaşa-
nan acil durumun değerlendirilmesi ve 
en doğru kararın en hızlı şekilde verilmesi 
gerekmektedir. İşte bu sebeple uygula-
malı eğitimlere ağırlık verdik. “Yaparak, 
yaşayarak öğrenme”, başvurduğumuz 
öğrenme yöntemidir. Kişi, uygulama eği-
timinde hisseder, görür ve yaşar. Böylece 
uçuşta gerektiği durumda, yapması gere-
keni kolaylıkla hatırlar.

How are cabin crews trained? Could 
you tell us about what cabin crews get 
from the training programs? Are there 
any new training designs and projects 
in addition to professional training pro-
grams such as initial training and train-
ing of aircraft types?

The Cabin Training Directorate trains both 
current and future flight attendants. Futu-
re flight attendants receive Initial Safety Tra-
ining, which lasts almost an entire month. 
This training program contains professional 
courses such as Terminology, Emergency 
Procedures, CRM, Dangerous Goods Re-
gulations and First Aid. In addition, we also 
provide a training on passenger satisfaction. 
For instance, the Catering Culture course is 
a part of this training. The aim of this course 
is to enable cabin crews to master behavior 
models that must be used in the process of 
passenger service. If you can conquer the 
hearts of your passengers through the me-
ans of successful catering service, you may 
be sure that your customers will always be 
satisfied no matter what you are offering. 
By the means of good presentation with a 
proper body language, you can create the 
impression of serving “lobster” when you 
are only serving a “simit” (bagel). The hu-
man factor is crucial.

When Initial Training is completed, future 
flight attendants are trained on the airc-
raft types they will fly in. The training of 
aircraft types consist of two stages - the-
oretical and practical. After these trainings, 
our future flight attendants graduate fully 
equipped.

Our current flight personnel receive a 
three-day recurrent training program. This 
program consists of two stages: distant 

learning -in other words, e-learning- and 
in-class training. Our cabin crews attend 
recurrent training programs once a year. 
Before attending in-class training, they 
must complete their e-learning trainings 
which were assigned individually earlier. 

Flight attendants are in constant moti-
on. They must be especially good at crisis 
management. Times of crisis may include 
a passenger falling ill, an unruly passenger, 
emergencies, and more. We have to train 
flight attendants so well, that they can ma-
nage all types of crisis. These are the times 
when the notions of initiative, awareness, 
and situation assessment come forward. 
Times of crisis and emergency cases are all 
unique. They all differ from one another 
and there are hundreds of different types 
of emergencies. This means that there is 
not a single recipe to be given in training. 
We only talk about basic procedures and 
instructions. Based on that, actual emer-
gency cases should be assessed and the 
most accurate decisions should be made 
in the quickest way possible. It is for this 
reason that we concentrate on applied tra-
ining. “Learning by practice and experien-
ce” is the method we use in our training 
programs. With applied training sessions, 
the trainee feels, sees, and experiences. S/
he can thus easily remember what to do in 
flight when the need arises.

As part of a recent project, we will pro-
vide a course of Passenger Satisfaction 
and Services in the recurrent trainings for 
the first time in the history of Turkish Airli-
nes. As we mentioned earlier, flight safety 
and passenger satisfaction are equally im-
portant. We have been already providing 
safety and security training. We have also 
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Yeni projelerimizden biri de, Türk Hava 
Yolları tarihinde ilk defa yenileme eğitim-
lerinde Yolcu Memnuniyeti ve Hizmeti 
eğitimini vermek. Daha önce de bah-
settiğimiz gibi, uçuş emniyeti ve yolcu 
memnuniyeti eşit olarak önemlidir. Em-
niyet ve güvenlikle ilgili eğitimleri zaten 
veriyoruz. Yolcu hizmeti ile ilgili de kabin 
ekiplerine faydalı olabilecek eğitim içerik-
leri hazırladık. 2013 yılı başından itibaren 
yenileme eğitimleri de planlanacak. Kabin 
ekiplerimize bu hizmeti vereceğimiz için 
mutluyuz.

Sizin de değindiğiniz gibi, havacı-
lık sektöründe en önemli ilke, uçuş 
emniyeti. Bu ilke çerçevesinde Kabin 
Eğitim Müdürlüğü olarak uygulamala-
rınızdan söz eder misiniz?

 Kabin ekiplerimize dünya standartların-
da kalıcı eğitimler veriyoruz. Bizim yolcu 
nezdinde algımızı oluşturan temsilcile-
rimiz olmaları sebebiyle havacılıktaki en 
önemli kavram olan uçuş emniyeti konu-
sunda onları bilinçlendirmek ve sahip ol-
dukları farkındalığı uygulamalı eğitimlerle 
arttırmak, öncelikli hedeftir. Bu alanda 
uygulamalı eğitimlerden bahsetmiştik. 
Kabin Eğitim Müdürlüğü olarak donanımlı 
uygulama alanlarına sahibiz. B737 ve A320 
hareketli “mock-up”larımız, A320, B777 
“Door Trainer”larımız, ayrıca “Emergency 
Station”larımız var. Bu alanlarda uygula-
ma senaryoları yaratarak ve mümkün ol-
duğunca çok tekrarla, kabin ekiplerimize 
her an her duruma hazırlıklı olma alışkan-
lığı kazandırıyoruz. Özellikle Temel Eğitim 
alan kabin memuru adaylarına sürpriz 
senaryolar yaptırıp, doğru eylemler yapıp 
yapmadıklarını gözlemliyoruz. 

Eğitimlerimizde zihinsel hazırlığa da çok 
önem veriyoruz. Bir kabin memurunun, 
zihnini her an olabilecek her türlü olaya 
açık hâle getirmesi gerekiyor. Kabin me-
muru örneğin; yolcuya servis yaparken 
aynı zamanda etrafında olabilecek riskleri 
göz önünde bulundurarak kabini kontrol 
altında tutmalıdır. 

Kabin memurları her uçuşta emniyetli 
ve güler yüzlü hizmet sağlayarak mutlu 
yolcular oluşturma çabası içinde, zorlu bir 
görevi yerine getiriyorlar. Her defasında 
biz de onlara destek olmak için elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. 

Kabin ekipleri için empatik iletişimin 
önemi nedir? Bunu nasıl kazandırma-
ya çalışıyorsunuz?

Farkındalık, empati, inisiyatif, kabin me-
murlarının olmazsa olmaz özellikleridir. 
Uçakta empati kurmanın önemini eğiti-
min her aşamasında dile getiriyoruz. Yol-
cuların nasıl hissettiklerini anlamanın tek 
yolu budur. Temel Eğitim’de kursiyerleri-
mize bazı roller vererek bunu hissetmele-
rini sağlıyoruz.

Uçaktaki her yolcu farklı bir beklenti 
içindedir. Bir iş adamı standart servis, gü-

ler yüzlü ekip ve sakin bir çalışma ortamı 
beklerken; yaşlı bir yolcu, bağlayamadığı 
kemeri ona sabırla ve içtenlikle gösteren 
şefkatli ve anlayışlı bir kabin memuru gör-
mek ister. Diğer tarafta küçük bir çocuk, 
Curioz dergisinin dağıtılmasını bekler. 
Onun için en önemli şey dergidir; bir an 
önce boyamak ve bulmacalarını çözmek 
ister. Ya da başka bir yolcu sadece lezzetli 
bir yemek yemek ister. Herkesin beklenti-
si faklıdır. Kabin memuru empati kurarak 
tüm yolcularının beklentilerini karşılar. 
Bazen yaşlı bir yolcu gibi hissederek ba-
zen de küçük bir çocuğun gözlerinden 
bakarak yolcularını mutlu etmeye çalışır.

Uçak, kabin memurunun evidir; yolcular 
da misafirleri. Türk Hava Yolları’nın her bir 
kabin memuru, evine gelenleri memnun 
etmek için gayret eden bir ev sahibi gibi 
davranması gerektiğinin bilincindedir.

Eğitimlerinizi daha profesyonel bir 
şekilde gerçekleştirmek için son tek-
noloji ürünü A319/A320/A321 “mock-
up”ınızı faaliyete geçirdiniz. Getirile-
rinden bahseder misiniz?

A320 simülatörü bize büyük kolaylıklar 
sağladı. Dünyadaki büyük hava yollarına 
baktığımızda, bizim kadar çok teçhizata 
sahip sayılı hava yolu mevcut. Kabin eği-
timine bu denli önem vermeleri sebebi 
ile, saygıdeğer yöneticilerimize teşekkür-
lerimi sunuyorum. Birebir uçağın aynısı 
olan simülatör içerisinde, uçuşta yaşa-
nabilecek hemen her türlü senaryoyu 
yaşatabiliyoruz. Bize sağlanan teknolojik 
donanımların karşılığını, verimli eğitim-
lerle kalifiye personel yetiştirerek vermek 
istiyoruz. 

Simülatörlerin diğer bir katkısı da zaman 
kazandırması. Simülatör içerisinde verdi-
ğimiz eğitimleri önceden aprona giderek 
veriyorduk. Bu, uçağın durumuna göre, 
eğitim süresinin standardizasyonunu 
olumsuz yönde etkiliyordu. Simülatörle-
rimiz sayesinde çok daha kısa sürede kali-
teli eğitimler vermeye başladık. 

Yabancı dil, özellikle de İngilizce, ha-
vacılığın hemen her alanında görev 
yapan personelin yanı sıra, bilhassa 
da kabin memurları için olmazsa ol-
maz nitelikte. Kabin personelinin bu 
konudaki gelişimi için yürütmekte ol-
duğunuz çalışmalar var mıdır? 

Kabin memuru seçimlerinde yabancı 
dil sınavları titizlikle yapılıyor. Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi’nin sağladığı 
DynEd isimli bilgisayar destekli sınav uy-
gulanıyor. Ayrıca mevcut kabin memur-
ları da İngilizcelerini geliştirmek için aynı 
eğitim hizmetinden faydalanabiliyorlar. 
Bu, hepimiz için çok güzel bir kaynak. Ko-
lay ulaşılabilir olması da uçucular açısın-
dan çok avantajlı. Ayrıca yenileme eğitim-
lerinde uzaktan eğitimler İngilizce olarak 
hazırlandı. İleride bazı sınıf derslerini de 
İngilizce olarak vermeyi planlamaktayız.

designed a training program on passenger 
service that will be useful for our cabin at-
tendants. Recurrent training programs will 
also be planned in the beginning of 2013. 
We are pleased and proud to provide these 
services to our cabin attendants.

As you mentioned, flight security is 
the primary principle in the aviation in-
dustry. Could you tell us about the ef-
forts of the Cabin Training Directorate 
in this arena?

 We train our cabin crews at international 
standards. Because they are our represen-
tatives and the faces of Turkish Airlines, 
our primary objective is to improve their 
awareness of flight safety -the most es-
sential element of aviation- through appli-
ed training programs. We have already tal-
ked about the applied training programs in 
this domain. The Cabin Training Directorate 
is fully equipped in all areas of practice. We 
have B737 and A320 mock-ups which pro-
vide motion control, A320 and B777 Door 
Trainers, and emergency stations. We cre-
ate scenarios that enable our cabin crew 
to be ready for any situation at any time 
through as much practice as possible. In 
particular, we create unexpected scenari-
os for future flight attendants who attend 
Initial Training so we can observe whether 
they take the appropriate action.

We also attach great importance to men-
tal preparation in our training programs. 
A flight attendant should be vigilant and 
prepared to tackle any incident that might 
occur at any moment. For instance, a 
flight attendant should be able to control 
the cabin while taking into consideration all 
possible risks, all while serving a passenger. 

Flight attendants carry out a tremendous 
duty of providing secure and friendly servi-
ce on every flight in order to make passen-
gers pleased. We try our best to support 
them all at every turn. 

Why is empathic communication so 
essential for cabin crews? How do you 
try to make them internalize this skill?

Awareness, empathy, and initiative are 
the indispensable characteristics of flight 
attendants. We mention the importance 
of the establishment of empathy inside 
the aircraft at every stage of training. This 
is the only way of understanding how pas-
sengers feel. In the Initial Training prog-
ram, we give some roles to trainees to 
enable them to experience these feelings.

Each passenger in an aircraft has distinc-
tive expectations. A businessperson ex-
pects standard service, a friendly crew, and 
a calm work environment, while an elderly 
passenger wants to see a kindhearted and 
sympathetic flight attendant who shows 
him or her patiently and sincerely how 
to fasten a seat belt. On the other hand, 
a small child might simply want their copy 
of Curioz magazine to be given to them as 

soon as possible. The magazine is the most 
important thing for the child because s/
he wants to paint the pictures and solve 
the puzzles. Yet another passenger only 
hopes for a delicious meal. Everyone has 
their own expectations. Flight attendants 
must be empathetic to each passenger 
and try to meet their expectations. Some-
times, they try to make their passengers 
pleased by looking from the point of view 
of an older passenger and sometimes by 
seeing the world through the eyes of a 
small child.

The aircraft is the home of the flight at-
tendant and the passengers are his or her 
guests. At Turkish Airlines, all flight atten-
dants are aware of the necessity of acting 
as a host who try their best to satisfy their 
guests.

To improve professionalism in your 
training programs, you launched a 
highly technological state-of-the-art 
A319/A320/A321 mock-up. Could you 
tell us about its benefits?

The A320 simulator has made our lives a 
lot easier. Considering leading airlines aro-
und the world, we see that only a few have 
as much equipment as we have. I would 
like to express my gratitude to our res-
pectable executives for attaching a great 
importance to cabin training. We are able 
to create any scenario that is likely to hap-
pen in an aircraft using simulators that are 
exactly the same as an actual aircraft. We 
want to show our gratitude for the tech-
nological equipment by training qualified 
personnel efficiently. 

Another benefit of simulators is the more 
efficient use of time. We used to go to the 
apron for some training programs cur-
rently provided by a simulator. Depending 
on the state of the aircraft, this could ne-
gatively affect the standardization of tra-
ining duration. Thanks to our simulators, 
we now manage to provide higher-quality 
training in a much shorter period of time. 

The ability to use a foreign language 
—English in particular— is an essential 
quality for all employees working in the 
aviation industry, and for flight attend-
ants. Do you have any efforts to de-
velop foreign language ability in cabin 
personnel? 

Flight attendants are meticulously tested 
in foreign languages at the selection pha-
se. We use a computer-aided test called 
DynEd, which is provided by Turkish Avi-
ation Academy. In addition, current flight 
attendants can also benefit from the same 
training program to improve their levels 
of English. It is a great source for all of us. 
Its easy accessibility is highly advantageous 
for flight crews. Moreover, the e-learnings 
of the recurrent courses are also designed 
in English. We also plan to provide some 
of in-class courses in English in the future.
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UÇUŞ EĞİTİM BAŞKANLIĞI’NDAN / FROM FLIGHT TRAINING DIRECTORATE

Türk Hava Yolları’nda 
kabin memuru alım süreci
The flight attendant recruitment 
procedure at Turkish Airlines

Türk Hava Yolları, filosuna yeni katılan ve 
yakın zamanda katılacak uçaklarla birlikte 
yeni açılacak olan hatlarındaki ihtiyacı kar-
şılamak üzere, yoğun bir kabin memuru 
alım sürecine girmiştir. 

Yolcu memnuniyetini arttırmanın ve ka-
bin içi hizmetlerde belirlenen hedeflere 
ulaşmanın amaçlandığı kabin memuru 
alımları için, web sitemizde yayımlanan ila-
na 2012 yılı içerisinde 25 bin civarında baş-
vuru olmuştur.   

Kabin memurluğu için başvuran adaylar, 
ilk önce Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Flor-
ya’daki Uçuş Eğitim Başkanlığı binasında 
yer alan İnsan Kaynakları Değerlendirme 
Merkezi’nde mülakatlara davet edilirler. 

İnternet tabanlı İngilizce testine tabi tu-
tulan adaylardan bu testte başarılı olanla-
rın, ilan kriterlerine uygunluğu kontrol edi-
lir. Evrak kontrolünden sonra boy ve kilo 
ölçümü yapılır. Bayanlar için 160-180 cm, 
erkekler için 170-190 cm arası boya sahip 
olunması ve boy ile kilo arasında uygun 
fark bulunması gerekmektedir (Adayın ki-
losu; boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan 
sayıdan en fazla 5 sayı yukarıda veya 20 sayı 
aşağıda olmalıdır.). 

Türk Hava Yolları’nın görünen yüzü olan 
kabin memurluğuna aday kişiler ayrıca, 
beden dilinin doğru kullanımı, jest ve mi-
mikler, ses tonu ve genel kültür seviyesinin 

yanı sıra temsil yeteneği, güler yüzlülük, 
Türk misafirperverliğini sergileyebilme be-
cerisi ve kendinden emin duruş bakımın-
dan da değerlendirilir.

İlan edilen kriterlere uygun adaylar İngi-
lizce mülakata alınır. Mülakatta adayın ya-
bancı dile hâkimiyeti, kelime dağarcığı, ses 
tonunu doğru kullanması, sorunlara olum-
lu yaklaşımı değerlendirilir. Adayın İngilizce 
dışında ikinci bir dile hâkim olması tercih 
sebebidir. Kabin içi hizmet standardını yük-
seltmek için, ikinci bir yabancı dil bilen ka-
bin memurları, o dilin kullanıldığı hatlarda 
görev almaktadırlar.

İngilizce mülakatın ardından, Türk Hava 
Yolları’nın ilgili birimleri tarafından kurul 
mülakatı yapılır. Kabin memuru adayının 
havacılık sektörüne yatkınlığı, görevin dışa-
rıdan görünmeyen zorluklarıyla başa çıkma 
ve liderlik yetisi, hizmet verme ve uyum 
sağlama becerisi, zaman yönetimi kabili-
yeti, işbirliğine ve ekip çalışmasına uygun-
luğu, motivasyonu, farklı kültürlere uyum 
sağlama isteği değerlendirilir. Psikolojik 
değerlendirmeye de tabi tutulan adaylar-
dan ayrıca sağlık raporu istenir.

İstenen vasıflara uygun bulunan adaylar, 
Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’nde 
yoğun bir eğitime katılmaya hak kazanırlar. 
Kabin memuru adayları, ayrıntılı eğitimler-
den geçerek bir taraftan uçuş güvenliğinin 

Turkish Airlines undergoes an intensive 
period of flight attendant recruitment to 
meet the needs of its new lines, which will 
be launched using new aircrafts that will 
join soon its fleet. 

In 2012, approximately 25,000 people 
applied for the job ad published on our 
website regarding flight attendant recruit-
ment, which aims to improve passenger 
satisfaction and to achieve the objectives 
set for the cabin services. 

Applicants for flight attendant positions 
are first invited for interviews at the Human 
Resources Assessment Center located at 
Turkish Airlines’ Flight Training Directorate 
building in Florya, Istanbul. 

They are given a web-based English test 
and successful applicants are then checked 
for how well they match the job’s criteria. 
Once their documents have been checked, 
their height and weight are measured. 
Their height should be between 160 to 180 
cm for women and 170 to 190 cm for men. 
All applicants should be height-weight 
proportional (the weight of the applicant 
should be at most 5 kg. more or 20 kg. less 
than the remaining number when 100 is 
subtracted from his/her height). 

Applicants for the flight attendant posi-
tion -those who will become the face of 
Turkish Airlines- are also assessed on their 
correct use of body language, their ges-
tures, the tone of their voice, their self-
confidence, and how cultured they are 
as well as their ability to represent Turkish 
hospitality.

Applicants who meet the criteria are in-
vited for an interview in English. At these 
interviews, the applicants are assessed on 
their command of a foreign language, their 
vocabulary, their tone of voice, and their 
positive approach to problems. Proficiency 
in a third language is preferred. Flight at-
tendants who speak a third language are 
assigned to lines where this language is 
spoken in order to increase the standards 
of cabin services.

Following the interview in English, Turkish 
Airlines’ related units conduct a board inter-
view. Applicants for the flight attendant po-
sition are assessed on their predisposition 
to aviation, their ability to cope with the 
lesser-known challenges of the job, their 
leadership abilities, their ability to serve and 
comply, their time management skills, their 
aptitude for cooperation and teamwork, 
their motivation, and their willingness to 
adapt to different cultures. The applicants 
are asked to submit a medical report and 
are given a psychological assessment.

Applicants who meet desired qualifications 
are invited to attend an intensive training 
program at the Turkish Airlines’ Flight Train-
ing Center. These future flight attendants 
receive comprehensive training and learn 
both the standards required for flight safety 
and the cabin service requirements. 

Content of the flight attendant 
training

Future flight attendants attend the “Ini-
tial Safety Training” program at Turkish 
Airlines’ Flight Training Center. Once they 
have successfully completed the Initial 
Safety Training program, flight attendants 
are able to start flying with their flight cer-
tificates. 

The Initial Safety Training program starts 
with the Corporate Culture course. At-
tendants learn about the history of our 
company, our aircrafts, and our vision. The 
Aviation Terminology course explains the 

Özlem Şakiroğlu (Kabin Yer Eğitim Öğretmeni / Cabin Training Instructor)
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gerektirdiği standartları, diğer taraftan ka-
bin içi hizmetin gerekliliklerini öğrenirler. 

Kabin memurluğu meslek eğitiminin 
içeriği

Kabin memuru adayları, Türk Hava Yolları 
Uçuş Eğitim Merkezi’nde “Temel Emniyet 
Eğitimi” sürecine dâhil olmaktadırlar. Te-
mel Emniyet Eğitimi’ni başarıyla tamamla-
yan kabin memurları, uçuş sertifikaları ile 
uçuşlara başlayabilmektedirler. 

Temel Emniyet Eğitimi, Kurum Kültürü 
dersi ile başlamaktadır. Katılımcılara şirket 
tarihimiz, uçaklarımız, vizyonumuz anlatı-
lır. Havacılık Terminolojisi derslerinde ise 
havacılık alfabesinden başlanmak suretiyle 
uçuş ile ilgili tanımlar, deyimler açıklanır. 
Şirketin organizasyon şeması, kabin içinde-
ki görevler ve yazılı kurallar, Organizasyon 
ve Sorumluluklar dersinin konusudur. 

Yerde ve uçuşta uygulanması gereken 
kurallarla ilgili teorik bilgilerin verildiği 
“Normal Safety” (Normal Emniyet Prose-
dürleri) dersi ise CEET (Cabin Emergency 
Evacuation Trainer) adı verilen kabin acil 
durum eğitimi simülatörlerinde yapılan 
uygulamalarla pekiştirilir. Kabin memuru 
adayları bu çalışmalarda hem ekip olmanın 
gerekliliklerini öğrenir hem de acil durum 
senaryoları eşliğinde uçak içinde yapmala-
rı gerekenleri uygulamalı olarak öğrenme 
fırsatı yakalarlar.

“Emergency” (Acil Durum Prosedürleri) 
derslerinde sınıf ortamında teorik konular 
anlatıldıktan sonra uygulamaya geçilir. Ka-
bindeki anormal ses, koku, gürültü ve ısıya 
karşı duyarlı olmanın ve acil bir durumda 
neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı 
eğitimde katılımcılar uygulama alanlarına 
alınarak fırınlarda ya da tuvaletlerde çıkabi-
lecek gerçek yangınları söndürmektedirler. 

CEET’lerde kabinde duman çıkması, 
türbülans ve basınç boşalmasına yönelik 
uygulamalı eğitimler verilmektedir. Ha-
zırlıklı ve hazırlıksız tahliyelerde kullanılan 
“slide”lar (kaydıraklar), uçak tiplerine göre 
farklı kapıların açılma teknikleri, tahliye sı-
rasında kalabalığın kontrolü, tahliye son-
rası uygulamalar, simülasyonlarla gerçeğe 
yakın olarak hissettirilmekte ve uygulatıl-
maktadır.

Güvenlik derslerinde hava yollarının kar-
şılaşma olasılığı olan tehditler, güvenlik 
kontrolleri, kural dışı davranan yolcuya kar-
şı uygulanan teknikler, ulusal ve uluslarara-
sı mevzuat hakkında bilgiler verilmektedir.

Uçak Tipleri; kabin memurlarının ser-
tifika alacakları uçak tiplerini kapsayan bir 
eğitimdir. Temel Emniyet Eğitimi’nde ba-
şarılı olan kabin memuru adayları, geçerli 
sertifikaları alabilmek için uçakların teknik 
ve “emergency” özelliklerini öğrenmekte-
dirler. Ayrıca apronda uçağa giderek kabin 
memuru kontrol panellerini, ekip koltukla-
rını, kemer sistemlerini, kokpit koltuklarını, 
çıkışları ve “emergency” malzemelerinin 
yerleşimini incelemektedirler.

Servis eğitimleri; uçak içi elektrikli ci-

hazlar, fırınlar, soğutucular, su ısıtıcıları, 
servis “trolley”leri (servis arabaları), galiler 
(uçaktaki mutfaklar), DO&CO firmasında 
hazırlanmış olan orijinal uçak maketi içinde 
anlatılır. Bu eğitimde ikram kültürü, doğru 
beden dili kullanımı, iç ve dış hat servisleri, 
ekonomi ve “business class” servis uygu-
lamaları, sunum incelikleri hakkında bilgi 
verilir. Eğitmenler, uygulamaları yapan ka-
tılımcıları gözlemleyip değerlendirir.   

İlk Yardım eğitimi, yolcuya uçuşta ya-
pılacak ilk yardım bilgilerini ve her uçakta 
bulunan defibrilatör cihazının kullanımına 
dair bilgileri içerir.

Kabin memuru eğitimlerinde sınıflar 20 
katılımcı ile sınırlıdır ve eğitimlere düzenli 
devam şarttır. Her dersin sonunda yapı-
lan yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarılı 
olunması gerekmektedir. Bu eğitimi başarı 
ile tamamlayan kabin memurları, alıştırma 
uçuşları yaptıktan sonra görevli olarak ka-
binde çalışmaya başlarlar. Kabin memurları 
ayrıca, her yıl alacakları eğitimlerle bilgileri-
ni taze tutmak zorundadırlar.

İyi bir kabin memuru nasıl olmalıdır?
Kabin memurluğu disiplin gerektiren 

bir meslektir. Fark yaratan hizmet, ancak 
disiplinle sağlanabilir. Kabin memurluğu 
aynı anda pek çok mesleği içinde barındı-
rır. Kabin memuru, hastalanan yolcuya ilk 
yardımı yapacak olan kişi; çocuk, engelli 
veya yaşlı yolcularımız için refakatçi; uçuş 
korkusu olan yolcular için psikolog; bayra-
ğını taşıdığımız ülkenin tanıtımında servis 
görevlisi; bir tehdit altında yolcunun gü-
venliğini sağlayabilecek güvenlikçi; acil bir 
durumda emniyeti sağlayacak kişi; halkla 
ilişkiler uzmanı; teknisyen ve hatta spiker 
olmalı, çok yönlü yetkinliğine sahip olma-
lıdır.

Kabin memuru, beslenme ve uyku düze-
nine dikkat etmeli, ilgili hatlar için gerekli 
olan aşıları yaptırmalı, sağlığını korumalı, 
ayrıca boy ve kilo oranlarını muhafaza et-
melidir.

Kabin memurları farklı çalışma saatleri-
ne adapte olabilmeli, yorgunluk ve stresle 
başa çıkabilmelidir. Uçaktaki yolcuya, fark 
yaratan hizmet sunulabilmesi ancak ekip 
çalışmasına ve sinerjiye bağlıdır. Bu ne-
denle kabin memurları karşılıklı dayanışma 
ruhu ve işbirliği içinde hareket etmelidirler.

Kabin içinde aynı anda birçok işin yapıl-
ması gerektiği için kabin memurları zaman 
yönetiminde profesyonel olmalıdır. Kabin 
ekipleri, hiçbir sorunun çözümsüz olmadı-
ğının bilincinde olmalı ve proaktif davrana-
rak olumlu çözümler üretmelidir. Dürüst, 
yeniliğe açık, değişime uyum sağlayabilen, 
inisiyatif kullanabilen, içinde aidiyet duygu-
su olan kabin memurları, kariyer planlama-
larında hedefledikleri yere ulaşabilmekte-
dirler.

Global bir şirket olan Türk Hava Yolları’nda 
kabin memurları, farklı kültürlere uyum 
sağlamak ve kendilerini geliştirmek için 
çaba harcarlar.

terms and phrases related to flight, 
begining from the aviation alphabet. 
The organizational chart, the respon-
sibilities on the cabin, and the written 
rules are the subject of the Organi-
zation and Responsibilities course. 

The Normal Safety course provides 
theoretical information on rules, to 
be used on the ground and during 
the, which are reinforced through 
hands-on activities in a simulator 
known as the Cabin Emergency Evacuation 
Trainer (CEET). In addition to learning the 
necessity of teamwork, the future flight at-
tendants also learn what to do through rel-
evant scenarios, in case of an in-flight emer-
gency case.

In the Emergency course, theoretical 
subjects are explained in the class and then 
reinforced using applied training. Learn-
ing the importance of being sensitive to 
unusual sounds, sound odors, smell, noise, 
and the heat in the cabin as well as what 
to do during an emergency, the attendants 
move to the applied training areas to ex-
tinguish real fires like those that may break 
out in ovens or restrooms. 

In the CEET, applied training sessions 
are provided on smoke, turbulence, and 
decompression The slides used for emer-
gency evacuations, different door open-
ing techniques, that depend on the type 
of aircraft, crowd control during evacua-
tion, and post-evacuation procedures are 
shown and implemented in a realistic man-
ner in the simulators.

The Security course provides informa-
tion about security check, techniques,  
managing the unruly behaviour, national 
and international laws and the threats most 
likely to be faced by airlines.

The Type of Aircraft course covers all 
types of aircrafts for which the flight at-
tendants will receive certificates. Once 
they have successfully completed the Ini-
tial Safety Training program, future flight 
attendants learn the technical and “emer-
gency” specifications of aircrafts in order 
to receive valid certificates. Furthermore, 
they visit an aircraft on the ramp to learn 
more about the flight attendant control 
panels, crew seats, seatbelt systems, cock-
pit seats, exits, and the layout of emergen-
cy materials.

The Service course teaches the electrical 
devices, ovens, kettles, trolleys, and gal-
leys in an original model aircraft designed 
by the DO&CO company. This course pro-
vides information about the catering cul-
ture, the correct use of body language, 
services on domestic and international 
lines, service practices in economy and 
business classes, and the particulars of 
presentation. Instructors observe and 
evaluate the trainees as they perform the 
activities mentioned above. 

The First Aid course covers first-aid prac-
tices to be used during flight and the use 

of the defibrillator, which must be present 
in every aircraft.

In the flight attendant training programs, 
classes are limited to 20 attendants and 
regular attendance is required. Attendants 
must pass the written and applied tests 
conducted at the end of each course. Flight 
attendants who have successfully complet-
ed this training program must then make 
familiarization flights so they can begin tak-
ing charge in the cabin. Flight attendants 
must also keep their knowledge up-to-date 
through annual training programs.

How to be a good flight attendant
The flight attendant profession requires 

discipline. Only through discipline can you 
provide service that makes a difference. 
The flight attendant profession incorpo-
rates many professions into one. The flight 
attendants should possess multiple skills. 
They are expected to provide first-aid to a 
passenger who gets ill. They must also be a 
companion to children, handicapped, and 
elderly passengers; the psychologist for 
passengers with a fear of flying; the servic-
ing attendant who promotes the country 
whose flag graces their airline; the security 
guard who ensures the security of passen-
gers in case of a threat; the safety provider 
in case of emergency; the public relations 
specialist, technician, and even the speaker 
to give a public speech.

The flight attendants should watch their 
diet and sleeping habits, have all required 
vaccines up-to-date, stay healthy, and 
maintain their height-weight proportions.

Flight attendants should be able to adapt 
to different working hours and to cope with 
fatigue and stress. The ability to provide air-
line passengers with the best possible ser-
vice depends on teamwork and harmony. 
Therefore flight attendants should always 
act in the spirit of solidarity and cooperation.

Flight attendants should be able to multi-
task as they are expected to perform many 
duties in the cabin. Cabin crews should 
be aware of the fact that there is always 
a solution and that they should be able to 
provide positive solutions in a proactive 
manner. Flight attendants can reach their 
professional objectives only if they are hon-
est and open to innovation and are able to 
adapt to changes, take initiative, and have a 
deep sense of belonging.

Turkish Airlines is a global company and 
our flight attendants endeavor to adapt to 
different cultures and develop themselves.
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TEKNİK EĞİTİM / TECHNICAL TRAINING

Mesleki Yabancı Dil ve Eğitim Tekniklerinin 
Geliştirilmesi Projesi
Project on Improving Professional Foreign 
Language and Training Techniques

Türk Hava Yolları Havacılık Aka-
demisi, bünyesinde görev yapan 
teknik eğitmenleri için, Mesleki 
Yabancı Dil ve Eğitim Teknikle-
rinin Geliştirilmesi Projesi’ni ha-
yata geçirdi. Airbus ile ortaklaşa 
gerçekleştirilen proje kapsamın-
da, teknik eğitmenlerimiz iki ay 
süre ile Miami’deki Airbus Trai-
ning Center’daki eğitim faaliyet-
lerine katılmakta ve ayrıca İngiliz-
ce kursuna devam etmekteler. 
Bu proje ile, Türkçenin yanı sıra 
İngilizce olarak da eğitim veren 
teknik eğitmenlerimizin hem 
Havacılık İngilizcelerini geliştir-
meleri hem de Airbus’ta uygula-
nan eğitim tekniklerini gözlem-
leyerek, verdikleri eğitimlerde 
istifade etmeleri amaçlanmakta.

Turkish Aviation Academy  
launched the Project on Impro-
ving Professional Foreign Lan-
guage and Training Techniques 
for its technical instructors. 
Under the project that was jo-
intly developed with Airbus, 
our technical instructors at-
tend training activities as well 
as an English courses for two 
months at the Airbus Training 
Center in Miami, USA. The pro-
ject enables our technical ins-
tructors, who provide training 
both in Turkish and in English, 
to improve their aviation Eng-
lish and to observe the training 
techniques used by Airbus, so 
they can make use of them in 
their own training programs.

“Bu projede yer almak benim için eşsiz bir tecrübeydi.”

Hepimizin bildiği gibi havacılığın olmazsa olmazlarından biri, İngilizce. Eğitmenler 
olarak İngilizce seviyemizin iyi olması, verdiğimiz eğitimlere yansıyacak ve bayrak 
taşıyıcı olan şirketimizin bir adım daha ileri gitmesine katkı sağlayacaktır. 

Proje kapsamında Airbus Training Center’a gönderilen ilk teknik eğitmen ben 
oldum. Bu görev, Amerika’daki meslektaşlarımın işlerini nasıl yaptıklarını gözlem-
lemem ve onlarla iletişim kurmam açısından benim için çok faydalı oldu. Hem 
Airbus’ın hem de Airbus’a tip eğitimi için gelen American Airlines’ın teknik eğit-
menleri ile tanışma fırsatım oldu. Her iki firmanın da eğitime ne kadar önem ver-
diklerini gözlemledim. 

Ayrıca Miami’deki George T. Baker Havacılık Okulu, Uçak Bakım Teknisyeni Temel 
Eğitim Programı’nı da ziyaret etme imkânım oldu. A.B.D. Federal Havacılık Kurulu 
(FAA) onaylı ve bir uçak teknisyeni yetiştirmek için bütün olanakların mevcut olduğu 
bu okul, 1950’lerde açılmış ve alanında en iyilerden biri olma özelliğine sahip.

Amerika’nın tatil ve eğlence merkezi olan ve çok sayıda Amerikan filmine ev sa-
hipliği yapan Miami’den de biraz bahsetmek gerekirse; Miami sosyal aktivite açı-
sından farklı olanaklar sunan bir şehir. Öncelikle, Miami’nin sembolü olan South 
Beach çok ince kumu ve sıcak okyanus suyu ile misafirlerine unutamayacakları bir 
okyanus keyfi yaşatıyor. Görülmesi gereken bir diğer yer ise Miami Seaquarium. 
Denizin altındaki yaşamı görmek ve farklı deniz hayvanlarının şovunu seyretmek 
için burası eşsiz bir yer. Farklı bir opsiyon ise, “airboat” ile safari yapma imkânı 
sunan Everglades National Park. 

Sonuç olarak, bu projede yer almak benim için eşsiz bir tecrübeydi. Şimdi önemli 
olan, bu tecrübeden en iyi şekilde istifade etmek.

Gökhan Dürüst (Teknik eğitmen)

“It was a unique experience to be a part of this project.”

As we all know, the English language is a prerequisite for aviation. As instructors, 
our good command of English will reflect on our training programs and contribute 
to the further progression of our company, which is the flagship of Turkish aviation. 

I was the first technical instructor who was sent to the Airbus Training Center as 
a part of the project. This mission was very useful for me as I could observe how 
my colleagues did their job in the U.S. and learn how to communicate with them.  
I had the chance to meet technical instructors from both Airbus and American Air-
lines, which provides type training for Airbus. I observed how important training 
is for both companies. 

In addition, I had the chance to visit the Aircraft Maintenance Technician Basic 
Training Program at the George T. Baker Aviation School in Miami. Established in the 
1950s and certified by the Federal Aviation Administration (FAA), the school is one 
of the best of its kind and equipped with every kind of facility required for training 
an aircraft technician.

 Miami is a holiday and entertainment center of the U.S. and the setting of a great 
number of American movies. This city provides many different forms of entertain-
ment. First of all, South Beach, an area symbolic of Miami, offers an unforgettable 
ocean experience to its visitors with its ultra-fine sand and warm ocean water. 
Another must-see place is the Miami Seaquarium. This is a unique place where you 
can see aquatic life and watch a show featuring different sea animals. Yet another 
option is Everglades National Park, where you can make a safari on an “air-boat”. 

In brief, it was a wonderful experience to be a part of this project. Now what 
matters is, to make the most out of this experience.

Gökhan Dürüst (Technical instructor)
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ÜLKEMİZDEN / FROM TURKEY

Havacılığın göz kamaştıran adresi:

Medeniyetler beşiği İstanbul
Aviation’s shining address:

Istanbul, cradle of civilizations
Necip Fazıl Kısakürek’in dizelerinde, “güleni şöyle dursun, 

ağlayanı bahtiyar” diye nitelendirdiği şehir olan İstanbul, 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nde eğitim alan 
başta IATA eğitimlerinin kursiyerleri olmak üze-
re dünyanın dört bir yanından gelen hava-
cılık personelini ağırlamaya devam ediyor. 
Bu kez bir değişiklik yaparak İstanbul’u 
biz ağırlıyoruz bu sayımızda. Tabii bu 
öyle basit bir şey değil; kitaplarca 
anlatılmaya çalışılmış da yine de 
anlatımı kâfi gelmemiş olan bir 
dünya merkezinden bahset-
mekteyiz. Biz yazımız içeri-
sinde sadece yüzeysel ve 
kısmi değerlendirmelerle 
yetineceğiz.

Türkiye’nin en kalaba-
lık, iktisadi ve kültürel 
açıdan en önemli şehri 
olan İstanbul, yaklaşık 
15 milyonluk nüfus 
zenginliği ile birçok 
Avrupa ülkesinden 
daha kalabalık bir po-
pülasyona sahiptir. 
Asya ve Avrupa kıta-
larını gerdanlık misali 
birbirine bağlayan iki 
büyük Boğaz köprüsü-
ne sahip bu muazzam 
şehir, yüzyıllar boyunca 
her iktidarın gözdesi ol-
muş, uğruna birçok savaş 
verilmiş ve çok sayıda ku-
şatma görmüştür; ta ki son 
hükümdarlığa teslim oluncaya 
dek. 1453 yılında Fatih Sultan 
Mehmet Han, sıra dışı zekâsı ve 
askerî dehasıyla, 53 gün süren zor-
lu kuşatma sonrasında İstanbul’u fet-
hetmiş, çağ kapatıp çağ açmıştır. 

Kıtalararası bir şehir olan İstanbul, dünya-
nın en eski şehirlerinden biridir. M.S. 330-395 
yılları arasında Roma İmparatorluğu, takip eden 
yüzyıllar süresince de sırasıyla Doğu Roma İmpara-
torluğu, Latin İmparatorluğu ve son olarak da 1453-1923 

Istanbul -a city Necip Fazıl Kısakürek described by say-
ing: “Even its crying residents are fortunate, let alone 

the happy ones”- continues to host aviation staff 
and trainees attending the Turkish Aviation 

Academy, primarily its IATA training, from 
all around the world. In this issue, we 

reverse roles and it is we who host 
Istanbul. This is, of course, no easy 

task. When we talk about Istanbul 
we are talking about a global hub 

whose widest description, even 
in books, barely scratches the 

surface. Our article will only 
concentrate on general 
topics and partial reviews. 

Istanbul is Turkey’s most 
crowded city as well as 
its most culturally and 
economically important 
one. Its population of 
around 15 million is 
larger than the overall 
population of many Eu-
ropean countries. This 
magnificent city has 
two large bridges span-
ning the Bosporus Strait 
like two necklaces. For 
centuries, many powers 
had set their eyes upon, 
warred for, and laid siege 

to Istanbul. It finally fell in 
1453, when Sultan Mehmet 

the Conqueror’s military ge-
nius and unique intelligence 

allowed him to conquer Istan-
bul after a long and difficult 53-

day siege. His conquest heralded a 
new era for the world. 

Istanbul connects continents and is 
one of the oldest cities in the world. 

It has served as the capital for the Ro-
man between 300 and 395 A.D., Byzantine, 

Latin, and Ottoman Empires (the latter of which 
reigned from 1453-1923). It also served as the last 

seat of the Islamic Caliphate between 1517 and 1924. 

Merve Oruç (Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış Müdürlüğü / Training Services Marketing and Sales Department)
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yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’na 
başkentlik yapmış, ayrıca 1517’den 1924’e 
kadar da İslam hilafetinin son merkezi ol-
muştur. 

Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği, yerle-
şim tarihi 8500 yıl öncesine uzanan dünya 
kenti İstanbul, çağlar boyunca farklı kültür 
ve uygarlıklara ev sahipliği yapmış, farklı 
din, dil ve ırktan insanların birlikte huzur 
içinde yaşadığı kozmopolit yapısını koru-
muş ve tarihte benzeri bulunmayan bir 
mozaik görünümü kazanmıştır. Şehirde 
en çok mensubu bulunan din İslamiyet’tir; 
azınlıkları ise Ortodokslar, Ermeniler ve 
Yahudiler oluşturmaktadır. Azınlıklarını 
her daim nezaketi ve cömert tutumuy-
la bünyesinde barındırmış İstanbul’da, 
Hristiyanlık dininin önemli bir kesimini 
oluşturan Ortodoks mezhebinin merke-
zi olan Rum Ortodoks Patrikhanesi, Fatih 
ilçesinin Fener semtinde, bir diğer azınlık 
ibadethanesi olan Neve Şalom Sinagogu 
ise Beyoğlu ilçesinin Karaköy semtinde yer 
almaktadır. 

Napolyon Bonapart’ın “Eğer dünya tek 
bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu.” 
şeklindeki o pek yerli yerinde tabirine il-
ham veren, tarih sahnesi boyunca her 
alanda merkez olmayı ve iktidarda kalma-
yı başaran ender yerleşkelerden İstanbul, 
geçmişten günümüze önem ve değeri-
ni yitirmemiş, bilakis üzerine eklemiş bir 
merkezdir. Köklü tarihi, çok sayıdaki tarihî 
eserleri ve en önemlisi eşsiz Boğaz’ı nede-
niyle bugün, dünyanın en gözde turizm 
merkezlerinden biridir. 

Yazının başında da belirttiğim gibi, 
İstanbul’u sadece birkaç sayfada detay-
lıca ele almak, her güzelliğine değinmek 
mümkün değil maalesef. Ancak, özellikle 
yurt dışından gelen kursiyerlerimize yö-
nelik olarak İstanbul’un en ünlü tarihî ya-
pıtları, meydanları ve müzeleri arasından 
tanınmış birkaçına kısaca değinerek sizlere 
rehberlik etmek istiyorum:

Topkapı Sarayı
Topkapı Sarayı, dünya üzerinde günü-

müze kadar gelebilmiş sarayların en bü-
yüğü ve en eskisidir. Genişliği ile saraydan 
çok küçük bir şehri andıran, tarihî İstanbul 
yarımadasının en uç noktasına konumlan-
mış saray, 500 yılı aşkın bir süre kullanılmış, 
bu süre zarfınca imparatorluğun kalbi bu 
muhteşem yapıda atmıştır. Günümüzde 
şehrin en önemli ve en büyük müzesi ola-

rak hizmet veren sarayda sergilenmekte 
olan pek çok değerli eşyadan bazıları ise; 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mübarek hırka-
sı, dişi, ayak izi ve kılıcı başta olmak üzere 
kutsal emanetleri, sultanlara ve hanedana 
ait eşyalar, dünyaca ünlü Kaşıkçı Elması ve 
Topkapı Hançeri’dir.  

Ayasofya
Tarihî yarımada üzerinde, M.S. 532-537 

yılları arasında Bizans İmparatoru I. Jüstin-
yen tarafından yaptırılan dünyanın en eski 
katedrali unvanına sahip Ayasofya, 1453 
yılında İstanbul’un fethiyle camiye dö-
nüştürülmüştür. Cumhuriyet döneminde 
1935 yılından itibaren müze olarak hizmet 
vermeye başlayan eser, dünyanın en bü-
yük dördüncü katedralidir. Yapıtın, ayrı bir 
parantez açılması gereken mozaiklerinin 
yapımında tonlarca altının yanı sıra gü-
müş, renkli cam gibi parçalar kullanılmıştır.

Sultan Ahmet Camii
1609-1616 yılları arasında Sultan I. Ahmet 

tarafından yaptırılan cami, mimarisinde 
ağırlıklı olarak kullanılan mavi renk nede-
niyle Avrupalılar tarafından “Mavi Cami” 
(Blue Mosque) olarak bilinir. Ayasofya’nın 
müzeye dönüştürülmesiyle İstanbul’un 
ana camii konumuna gelmiş olan Sultan 
Ahmet Camii, kendi içerisinde birçok farklı 
yapıdan oluşan büyük külliyesiyle, Topka-
pı Sarayı’nı takiben İstanbul’un en büyük 
tarihî yapı komplekslerinden biri olma ni-
teliğindedir. Ayrıca ilk altı minareli cami 
olma özelliğine de sahiptir.

Sultan Ahmet Meydanı
Bizans döneminde hipodrom olarak kul-

lanılmış olan meydan; dinî, kültürel, idari, 
sosyal merkezlerin ve imparatorluk sarayı-
nın çevresinde konumlandığı, İstanbul’un 
en büyük ve en kadim yapılarındandır. Os-
manlı döneminde “At Meydanı” olarak da 
kayıtlarda geçen Sultan Ahmet Meydanı, 
bu dönemde de merkezî önemini yitirme-
miş, bilakis aynı rağbeti muhafaza ederek 
devam ettirmiştir. Şehrin en mühim tarihî 
yapıları; Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Yerebatan 
ve Binbir Direk Sarnıçları ile Bizans döne-
minden günümüze kadar gelebilmiş olan 
Örme Dikilitaş, Mısır’dan getirilen Obelisk 
ve Delfi’deki Apollon Tapınağı’ndan getiri-

The cosmopolitan city of Istanbul was 
first populated 8,500 years ago. An in-
tersection of the Asian and European 
continents, the city has been home to 
a variety of cultures and civilizations 
throughout the ages. It has protected 
its cosmopolitan and historically unique 
feel that has hosted people from many 
different religious, linguistic, and ethnic 
backgrounds. Islam is the most com-
mon religion in the city, but there are 
many other minority communities such 
as Orthodox Christians, Armenians, and 
Jews. Istanbul has always been a gener-
ous and kind host to its minority popu-
lations. The Ecumenical Patriarchate 
of Constantinople, the headquarters 
of the Orthodox Church (one of the 
most important Christian churches), 
is located in the Fener neighborhood 
of the Fatih district. The Neve Shalom 
Synagogue, another important place of 
worship for a mino-rity population, is 
located in the Karaköy neighborhood of 
the Beyoğlu district.

Istanbul has always been a seat of po-
wer and is one of the few ancient cities 
in the world to not only be preserved, 
but also to have improved its value and 
importance throughout history. It in-
spired Napoleon Bonaparte’s apt ob-
servation: “If the whole world were a 
state, Istanbul would be its capital.” Its 
deep-rooted history, many historical 
monuments and, most importantly, the 
unique Bosporus Strait make it one of 
the most sought-after tourist destina-
tions in the world. 

Unfortunately, as I mentioned at the 
beginning of this article, it is impossible 
to give a detailed account of Istanbul and 
all its riches in only a few pages. Instead,  
I would still like to highlight especially for 
our trainees visiting from abroad some of 
the most famous historical monuments, 
squares and museums. 

Topkapı Palace
Topkapı Palace is the largest and oldest 

palace in the world to have survived to 
the present day. Its large size reminds 
one more of a small town than a pal-
ace. Located on the uppermost tip of 
Istanbul’s historical peninsula, this mag-
nificent structure served as the seat of 
the Ottoman Empire for over 500 years. 
The palace currently serves as the largest 
and most important museum in the city. 
Some of its valuable exhibits include: holy 
relics, such as Muhammed’s cloak, teeth, 
footprint, and sword; items belonging to 
the Sultan and the royal family; the world 
famous “Spoonmaker” Diamond; and the 
Topkapı Dagger. 

Hagia Sophia
Hagia Sophia, built on the historical 

peninsula between 532 and 537 on the 
orders of the Byzantine Emperor Justin-
ian, is the oldest and fourth largest cat-
hedral in the world. It was   into a mosque 
after the conquest of Istanbul in 1453. In 
1935, after the Republic was established, 
the mosque was turned into a museum. 
Another important detail of the building 
is the vast amount of gold, silver, and 
colored glass that were used in the pro-
duction of its mosaics. 

Sultan Ahmet Mosque
Built between 1609 and 1616 under the 

rule of Ahmet I, this mosque is popularly 
referred to by Europeans as the “Blue 
Mosque” because of the dominant blue 
featured in its designs. The Sultan Ah-
met Mosque became the quintessential 
mosque of Istanbul after Hagia Sophia’s 
conversion into a museum. Its many-
faceted and large complex makes it one 
of Istanbul’s greatest historical structures 
after Topkapı Palace. It is also the first 
mosque to have six minarets. 

Sultan Ahmet Square
This square was used during the Byzan-

tine Period as a hippodrome and is one 
of the largest and most ancient struc-
tures in Istanbul. It is in close proximity 
to religious, administrative, and enter-
tainment venues of the city as well as 
the imperial palace. Also referred to as 
“Horse Square” during the Ottoman pe-
riod, Sultan Ahmet Square has preserved 
and even elevated its status as a popular 
hub. The city’s most important historical 
buildings -the Hagia Sophia, the Sultan 
Ahmet Mosque, the Turkish and Islamic 
Arts Museum, and Byzantine-period 
monuments such the Basilica Cistern, the 
Cistern of Philoxenos, the Walled Obelisk, 
and the Serpent Column (brought from 
the Apollo Temple at Delphi)- are all lo-
cated on this square. The German Foun-
tain, constructed to commemorate the 
German Emperor Willhelm’s visit, is also 
located here. Currently, the square is Is-
tanbul’s most popular outdoor site for 
cultural activities and one of the most 
visited destinations by domestic and for-
eign tourists alike. 
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len Yılanlı Sütun da yine bu meydan üze-
rinde yer almaktadır. Kayzer Wilhelm’in 
ziyaret hatıratı olarak yapılmış Alman 
Çeşmesi’nin de bulunduğu meydan, gü-
nümüzde İstanbul halkının en gözde açık 
kültürel faaliyet alanı olmasının yanı sıra 
yerli ve yabancı turistlerin de en uğrak zi-
yaret noktasıdır.

Kapalıçarşı
Dünyanın en eski ve en büyük çarşıların-

dan biri olan Kapalıçarşı’nın temeli Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın buyruğu ile 1461 
yılında atılmıştır. Geçmişte her sokağında 
belirli mesleklerin yer aldığı ve el işi ima-
latının sıkı denetim altında bulunduruldu-
ğu, ticari ahlâk ve değerlere azami saygı 
gösterilmekte olan çarşıda her türlü de-
ğerli kumaş, mücevherat, silah ve antika 
eşya, konusunda nesillerce uzmanlaşmış 
aileler tarafından, tam bir güven içinde 
satışa sunulurdu. Günümüzde ise halı ve 
mücevheratın yanında meşhur Türk işi 
gümüşten yapılmış eserler, bakır ve bronz 
hediyelik ve dekoratif eşyalar gibi kaliteli 
Türkiye hatıralarından oluşan zengin bir 
koleksiyon içeren çarşı, Batılı yazarların 
seyahatname ve anılarında geniş yer tut-
muş, İstanbul’u süsleyen bir cennet olarak 
nitelendirilmiştir.

Taksim Meydanı

Osmanlı döneminde, sucuların suyu hal-
ka taksim ettiği (bölüştürdüğü) yer oldu-
ğundan bu semte ve meydanına Taksim 
ismi verilmiştir. İstiklal Caddesi boyunca, 
meydanın başlangıcından Tünel’e kadar 
nostaljik tramvay çalışmakta, yerli yaban-
cı turistlerin ilgi odağı olmaktadır. Yine bu 
cadde üzerinde resmî olmayan adıyla “La 
Rue Française” (Fransız Sokağı)’de franko-
fon barlar, kafeler ve canlı müzik dinletisi 
sunan restoranlar bulunmaktadır. 

Beyazıt Meydanı
Tarihî yarımadanın merkezine konum-

lanmış, Bizans döneminde kentin en bü-
yük meydanı, Osmanlı döneminde ise bir 
saray meydanı niteliği taşıyan yapı, ken-
tin sembol ögelerinden biridir. Beyazıt 
Meydanı’nın sembollerinden birkaçı ise; 
Beyazıt Camii, İstanbul Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi ve Seyyid Hasan Paşa 
Külliyesi’dir. 

Rumeli Hisarı
Fatih Sultan Mehmet Han tarafından, 

İstanbul’un fethinden önce, Boğaz’ın ku-
zeyinden gelebilecek saldırıları önlemek 
amacıyla Anadolu Yakası’nda yer alan 
Anadolu Hisarı’nın tam karşısına, Avru-
pa Yakası’ndaki bugünkü Sarıyer ilçesi-

Grand Bazaar 
The foundation for the Grand Bazaar, 

one of the oldest and largest markets in 
the world, was laid in 1461 upon the or-
der of Sultan Mehmet the Conqueror. The 
bazaar’s individual streets used to house 
various handicraft stores. Manufacturing 
was tightly regulated and commercial 
ethics were of the utmost importance. 
Products like valuable garments, jewels, 
weapons, and antiques were safely trad-
ed by families whose experience in their 
respective trades went back generations. 
Today, the bazaar boasts a large selection 
of quality Turkey souvenirs such as car-
pets and jewels, Turkish silverware, gifts 
and decorative items made of bronze and 
copper, and more. Western writers have 
extensively referred to the market in their 
memoirs and travelogues, describing it as 
a heaven on earth in Istanbul.

Taksim Square
During the Ottoman period, water was 

distributed (taksim) to the 
public on this square, gi-ving 
it and the district around it 
its current name. The historic 
tram line that starts from the 
square and runs through Is-
tiklal Street up to the Tunnel 
is a major attraction for do-
mestic and foreign tourists 
alike. The unofficial “La Rue 
Française” (French Street) 
is also on located on Istiklal 
Street. The street features 
francophone bars, cafes, and 
restaurants with live music. 

Beyazıt Square
This square, one of the 

city’s landmarks that is located in the 
center of the historic peninsula, used 
to be the largest square in the city dur-
ing the Byzantine Period. During the Ot-
toman Period, it was considered a royal 
square. Some of the historical landmarks 
asso-ciated with Beyazit Square are the 
Beyazit Mosque, Istanbul University’s Fac-
ulty of Arts and Sciences, and the Sayyid 
Hasan Pasha Mosque. 

Rumelihisarı Fortress
Sultan Mehmet the Conqueror ordered 

the construction of this fortress before 
the conquest of Istanbul itself in order to 
prevent possible attacks from the north. 
It is located on the European side (cur-
rent Sariyer district) right across from the 
Anadoluhısarı Fortress on the Anatolian 
side. Situated on thirty hectares, the for-
tress is on the Bosporus’ narrowest point, 
which has the strongest currents. The 
whole construction process was comple-

Türk 
Hava Yolları 

Havacılık Akademisi 
kursiyerleri, yüksek kalite 

standartlarında eğitim 
görmenin yanı sıra 

medeniyetler beşiği İstanbul’da 
bulunmakta olmanın verdiği 

büyük hazzın keyfini 
çıkarıyorlar.
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ne inşa ettirilen hisardır. Otuz dönümlük 
arazi üzerine konumlanmış Rumeli Hisarı, 
Boğaz’ın en dar ve en akıntılı noktasında 
yer almaktadır. Dünyanın en büyük kale 
burçlarına sahip yapının inşasının tamamı 
doksan gün içerisinde tamamlanmıştır. 
Günümüzde müze olarak hizmet veren 
Rumeli Hisarı’nda sergi salonu yer almakta 
ve açık teşhir yapılmaktadır. Fetih esna-
sında Haliç’i kapatan zincirin bir parçası, 
fetihte kullanılmış olan top ve gülle gibi 
çeşitli savaş gereçleri Rumeli Hisarı’nın 
bahçesinde sergilenmektedir.

Galata Kulesi
Bizans İmparatoru Anastasius tarafın-

dan 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa 
ettirilmiştir. İstanbul’un fethinden önce, 
iki yüz yılı aşkın bir süre boyunca ba-
ğımsız bir Ceneviz sömürge kenti olan 
Galata’nın, yirmi dört kulesinden günü-
müze gelebilmiş tek kulesidir. İstanbul’un 
en büyük sembollerinden biri olan kule-
nin, kentin en güzide yerlerinden birine 
konumlanmış olması sebebiyle hâkim 
olduğu İstanbul ve Boğaziçi manzarası 
olağanüstüdür. Galata Kulesi’nin bir diğer 
önemli bilineni ise, 1638 yılında IV. Murat 
döneminde, Hezârfen Ahmed Çelebi’nin 
tahtadan yaptığı kartal kanatlarını sırtına 
takarak bu kuleden Üsküdar’a gerçekleş-
tirdiği belirtilen o meşhur uçuştur. Günü-
müzde turistik amaçlı işletilen Kule’nin en 
üst katındaki balkonun muhteşem man-

zarası seyre doyum olmaz niteliktedir.

İstanbul Surları
Bizans döneminde yapılan İstanbul Sur-

ları, şehrin etrafını çeviren 22 kilometre 
uzunluğa sahip surlardır. 7. yy. itibarıyla 
inşasına başlanmış olan Surlar, yıkılma ve 
tadilatlarla tarih boyunca dört defa elden 
geçirilmiştir. İstanbul Surları boyunca ana 
kapı ve yan kapılar bulunmaktadır. Kapılar, 
duvarda 5 metre genişlikteki bir kemer al-
tında yer alır.

Kız Kulesi
Kız Kulesi’nin yapılış amacıyla ilgili çeşitli 

efsaneler, rivayetler yüzyıllarca dilden dile 
dolaşmıştır. M.Ö. 24 yılına uzanan bir tarihe 
sahip Kule, Karadeniz’in Marmara ile birleş-
tiği noktada, küçük bir ada üzerinde inşa 
edilmiştir. Salacak açıklarında konumlan-
mış ve Üsküdar’ın sembolü hâline gelmiş 
Kız Kulesi, bu civarda Bizans döneminden 
kalan tek eser olma özelliği taşımaktadır. 
İstanbul’u İstanbul yapan başyapıtlardan 
biri olan ve asırlarca Marmara Denizi’nin ev 
sahipliğinde müzmin bir kiracı olan bu na-
rin yapı, geceleri geçen gemilere rehberlik 
etmeyi de vazife bilmiştir yanıp sönen fe-
neriyle. 2000 yılında, bu hiç yaşlanmak bil-
meyen zarafet timsali bakıma alınmış, daha 
farklı bir vazife için hazırlanmıştır. Bahsi ge-
çen tarih itibarıyla, sunduğu enfes ikramlar 
eşliğinde konuklarına unutulmaz anlar ya-
şatmaya devam etmektedir Kız Kulesi.

ted within 90 days. It boasts some of the 
largest towers of the world. It is currently 
used as a museum and an outdoor exhi-
bition area. Parts of the chains that were 
used to block the Golden Horn during the 
conquest as well as military weapons such 
as cannons and cannonballs that were also 
used during the conquest are exhibited in 
the garden of the castle. 

Galata Tower
This tower was constructed upon order 

of the Byzantine Emperor Anastasius in 
528 as a lighthouse tower. It is the only 
surviving example of the 24 towers that 
surrounded Galata, an independent Ge-
noese colony that existed for more than 
200 years before Istanbul’s conquest. 
One of the most important landmarks 
in Istanbul, the tower is situated in one 
of the most upscale neighborhoods and 
offers a magnificent view of Istanbul and 
the Bosporus. Another important event 
associated with the tower is the famous 
flight of Hezarfen Ahmet Çelebi in the 
year 1638, which took place under the 
rule of Murat IV. Çelebi flew from the 
tower to Üsküdar using wooden eagle 

wings attached to his shoulders. The to-
wer is presently used as a touristic facility 
whose balcony on the top floor offers a 
splendid view that is not to be missed. 

Walls of Constantinople
Constructed during the Byzantine period, 

these walls are 22 km. long and surround 
the entire city. Construction began in the 
7th century, with four subsequent restora-
tions (repairs of deteriorating parts) taking 
place throughout its history. The Walls of 
Constantinople  have many different main 
and side gates. The gates are located under 
a 5 meter-long arch of the wall. 

Maiden’s Tower
For centuries, many rumors and le-

gends regarding the origin of the tower 
have been circulated. Dating back to 24 
B.C., the Maiden’s Tower is located on a 
small island where the Black Sea and the 
Sea of Marmara meet. Facing Salacak, the 
Maiden’s Tower has become the symbol 
of Üsküdar. It is the region’s only Byz-
antine monument to have survived into 
the present. For centuries, this delicate 
structure has been one of Istanbul’s land-
marks. A tenant of the Sea of Marmara, 
its blinking light house has never failed to 
lead ships during the night. In 2000, this 
example of elegance was renovated and 
put to another use. Starting from that 
date, the Maiden’s Tower has been pro-
viding its guests with a variety of delica-
cies and unforgettable experiences.

Turkish  
Aviation Academy trainees 

not only receive high-quality 
training but they also get to 

enjoy all the benefits of staying 
in Istanbul, the cradle of 

civilizations.
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Star İttifakı ile daha yükseğe
Flying higher with Star Alliance

1997 yılında dünyanın en büyük hava yol-
ları arasında yer alan United Airlines, Luft-
hansa, Air Canada, Thai Airways ve Scandi-
navian Airlines (SAS) bir ittifak kurmaya karar 
vermiş ve dünyada bir ilke imza atmıştır. Bu 
ittifakın ismi Star Alliance (Star İttifakı), logo-
su da bu beş hava yolunu simgeleyen beş 
uçlu yıldız olarak kararlaştırılmıştır.

Amaç, yolculara kolaylık sağlamak
Dünyanın dört bir köşesinde seyahat eden 

binlerce yolcu, bir şehirden diğer bir şehre 
her zaman direkt olarak uçamamaktadır. 
Farklı ülkelerin şehirleri arasında direkt uçuş 
gerçekleştiren hava yolu bulmak çok kolay 
olmadığı için bazı seyahatler birden fazla 
hava yolu ile, birden fazla şehir aktarması 
yapılarak gerçekleşebilir.

İşte Star İttifakı kurucuları, bu sorunu tes-
pit ederek bir çeşit çözüm üretmişlerdir. 
Amaçları, yolculara daha hızlı ve konforlu 
bir hizmet sunmak olmuştur. 

Pek çok avantajı mevcut
Bu ittifaka üye olan hava yolları ile seya-

hat eden yolcular, öncelikle daha ekonomik 
bilet alabilmektedir. Ayrıca seyahatlerine ilk 
başladıkları noktada check-in işlemlerini, ak-
tarmalı uçuşlarındaki ittifaka üye diğer hava 
yolları için de yaptırabilmektedirler. 

İttifak tarafından, yolcuların can güven-
liklerinden sonra en çok kaygı duydukları 
konu olan bagajla ilgili sorunların minimum 
düzeye indirilmesi için de çalışmalar başla-
tılmıştır. Öncelikle yolcular, bagajlarını ara 
noktalarda takip etme eziyetinden kurtul-
muştur. Star İttifakı’na üye hava yolları ile 
seyahat eden yolcular, aktarmalı seyahat-
lerinde bagajlarını istedikleri noktada alabil-
mektedirler.

İttifaklar yarışı
Zamanla başka ittifakların da kurulması ile, 

hava yolları kendilerine uygun olan bir ittifa-
ka katılma ihtiyacı duymaktadır. Günümüz-
de sadece hava yollarının birbirleriyle yarışı 
değil, ittifaklar arasında da yarış söz konu-

sudur. Bu durumda, daha kaliteli hizmet 
nasıl verilir, sorusuna sürekli yeni bir cevap 
bulmaya çalışan Star İttifakı ve Star İttifakı’na 
üye hava yolları, kendilerini her geçen gün 
yenileme ihtiyacı duymaktadırlar.

Türk Hava Yolları ve Star İttifakı
Türk Hava Yolları, 2008 yılında Star 

İttifakı’na katılarak, şu an itibarıyla 27 üye 
hava yolu bulunan İttifak’ın 20. üyesi ol-
muştur. Böylece, Türk Hava Yolları olarak 
yolcularımıza daha geniş uçuş ağı, özel yol-
cu programları ve özel ücret kampanyaları 
sunabilmekteyiz. Şu anda İttifak’ı Afrika, 
Orta Asya ve Ortadoğu’ya bağlayan büyük 
bir köprü durumunda olan hava yolumuz, 
artık bir bütünün parçasıdır ve bu parçanın 
enerjisine uyum sağlamak için daha çok ça-
lışmaktadır.

Akademimizin rolü
Belli dönemlerde yapılan Star denetimle-

rinden Türk Hava Yolları’nın başarıyla geçe-
bilmesi için Türk Hava Yolları Havacılık Aka-
demisi bünyesinde verilen eğitimlerde Star 
İttifakı ile ilgili kurallar anlatılmaktadır. Ayrıca 
bazı birimleri ilgilendiren Star İttifakı ile ilgili 
ayrı eğitimler de düzenlemekteyiz. 

Akademi olarak, uluslararası rekabetin 
bir parçası ve dünya havacılığının yükse-
len yıldızı olan Türk Hava Yolları’nın, Star 
İttifakı’nın en başarılı hava yolu olmasına 
yönelik katkılarımızı eğitimlerimiz aracılığıyla 
sürdürmeye devam edeceğiz.

In 1997, the world’s leading airline com-
panies -United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Thai Airways, and Scandinavian 
Airlines (SAS)- decided to form an alliance, 
setting a global precedent. The alliance 
was named the “Star Alliance” and fea-
tured a 5-pointed star logo representing 
each of the five airlines.

To provide convenience for passengers
There are thousands of passengers aro-

und the world who are unable to find di-
rect flights to their destinations. Finding 
airlines that provide direct flights to cities 
in different countries is not often easy. 
Some routes require connecting flights 
with multiple airlines and include multiple 
stopovers.

Star Alliance’s founders identified this 
problem and created a solution of their 
own. The goal was to provide passengers 
a faster and more convenient service.

The Alliance has many advantages 
First, passengers who fly with member 

airlines of the alliance can purchase tickets 
at a better price. In addition, checking-in 
to connecting flights of other Star Allian-
ce airlines can be done directly from the 
first leg of the trip. 

The Alliance has also put procedures 
in place to minimize luggage-related 
problems, which passengers see as the 
second most important issue right after 

their own safety. Passen-
gers are no longer forced to 
track down their luggage at 
layovers. Instead, passengers 
whose flights connect with 
Star Alliance member airlines 
can pick up their luggage at 
any destination they wish. 

Race of alliances
The creation of other allian-

ces over time has prompted 
airlines to join alliances that fit 
their needs. Today, not only 

airlines but also alliances compete with 
each other.  Accordingly, Star Alliance and 
its member airlines feel a need for cons-
tantly reinventing themselves in order to 
improve the quality of their services. 

Turkish Airlines and Star Alliance
In 2008, Turkish Airlines became the 

20th member of the Star Alliance, which 
currently has 27 members. This allowed 
Turkish Airlines to provide its passengers 
with a more extensive flight network, 
frequent flyer programs, and unique 
promotional opportunities. Our airline 
currently serves as a vital bridge that con-
nects the Alliance to Africa, Central Asia, 
and the Middle East. It has become part 
of a greater network and is working har-
der to adapt to its new position.

The role of our Academy 
As Turkish Aviation Academy we provi-

de Star Alliance-related trainings so that 
Turkish Airlines can successfully pass their 
periodical audits. We also provide special 
Star Alliance-related trainings for certain 
departments.  

Through its rigorous training programs, 
the Academy will continue to support 
Turkish Airlines, the rising star of global 
aviation and a major international player, 
to become the most successful airline of 
the Star Alliance.

Şu anda İttifak’ı Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu’ya bağlayan büyük bir köprü durumunda olan hava yolumuz, 
artık bir bütünün parçasıdır ve bu parçanın enerjisine uyum sağlamak için daha çok çalışmaktadır.

Our airline currently serves as a vital bridge that connects the Alliance to Africa, Central Asia, and the Middle 
East. It has become part of a greater network and is working harder than ever to adapt to its new position.
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MiniPC ile TV’nizi 
bilgisayara dönüştürün
Mobil cihazlar ve cep telefonları için 

geliştirilmiş, Linux tabanlı ve açık kaynak 
kodlu bir işletim sistemi olan Android’in; 
Google, Open Handset Alliance ve özgür 
yazılım topluluğu tarafından geliştiri-
lerek 2008’de piyasaya sürülmesinden 
bu yana, Android kullanıcı sayısı 500 
milyona ve uygulamaların sayısı da 700 
bine ulaştı. Bu verilere ilave olarak, her 
gün yaklaşık 1,3 milyon Android cihaz 
aktive edilmekte ve 21 milyon Android 

u y g u l a m a -
sı indirilmek-
te. Bu rakam-
lar, kuşkusuz 
Android’in ne 
derece popü-
ler bir sistem 
olduğunu or-
taya koymakta.

Android işle-
tim sisteminin en önemli özelliği, free-
software lisansına sahip olmasıdır; yani 
bu sisteme sahip mobil cihazlar için li-
sans ücreti ödenmemektedir. Ayrıca bu 
sistem, sadece cep telefonları ve mobil 
cihazlar için değil, aynı zamanda PC’lere 
de kurulumu yapılıp kullanılabildiğinden, 
her platformda büyümeye ve gelişmeye 
devam etmekte.

Bu gelişmelerin sonucu olarak Riko-
Magic firması (http://rikomagic.com), 
7’den 70’e herkesin kolayca internette 
dolaşması, ofis uygulamalarından fayda-
lanması, e-kitap okuması, oyun oynama-
sı ve Full HD film izlemesi vb. için And-
roid işletim sistemine sahip USB flash 
bellek boyutlarında bir mini bilgisayarı 

(MiniPC) geliştirdi. Bu MiniPC’nin amacı, 
bir HDMI portu olan düz ekran TV’lerde 
(LCD, LED, Plazma vb.) veya monitörde 
bir bilgisayarın yaptığı tüm işlemleri ger-
çekleştirmektir. 3D hızlandırıcılı işlemci-
si, dâhili kablosuz ağ desteği, hazır gelen 
yazılım paketi ve uygulamaları, kolay ve 
kullanıcı dostu Türkçe arabirimi, 2xUSB 
girişi ve SD kart okuyucusu ile RikoMagic 
tüm evlerin TV’lerine dâhil olmaya aday 
bir ürün.

TV karşısında eğlenceli saatler geçirile-
bilmesi için genellikle hareket sensörlü 
fare&klavye donanımı ile birlikte kul-
lanılmakta. Bu kablosuz klavyesi ve Air 
Mouse özelliği ile, yerinizden kalkmadan 
klavye kullanabilir, kumandanızı ekrana 
doğrultarak fare imlecini kontrol ede-
bilirsiniz.

MiniPC ile neler yapılabilir?
• TV’nizi akıllı TV’ye dönüştürebilir-

siniz: MiniPC ile evinizin başköşesinde 
bulunan TV’lerden çok amaçlı olarak fay-
dalanabilirsiniz. MiniPC’yi TV’ye bağladık-
tan sonra sadece kablosuz ağ bağlantısı-
nı gerçekleştirmek yeterli. Ek bir ayar ve 
kurulum yapmadan oturduğunuz kol-
tuktan oyun oynayabilir, internette ge-
zinebilir, alışveriş yapabilir, haber portal-
larından anlık haberleri okuyabilir, sosyal 
medya veya video paylaşım sitelerinde 
gezinebilir, 1080p Full HD film izleyebilir, 
e-postalarınızı okuyabilirsiniz.

• TV’nizi e-kitap okuyucuya çevire-
bilirsiniz: MiniPC, değişik dosya format-
larında birçok dijital dokümanın okun-
masını sağlayan okuyucu-uygulamaları 
içerir. TV’nizin karşısına geçip romanı-
nızın sayfalarını çevirebilir, raporlarınızı 
okuyabilir, sunumlarınızı gösterebilir-
siniz. Yeni sürüm dosya formatları için 
Android Market’ten ücretsiz güncelle-
meleri indirebilir, yeni okuyucu-uygula-
malarını sisteme hemen ekleyebilirsiniz.

• Sosyal ağlarınızı TV’den takip ede-
bilirsiniz: MiniPC’de kurulu gelen uy-
gulamalar ile sosyal paylaşım ağlarındaki 
hesaplarınıza kolayca erişebilirsiniz. Kab-
losuz klavye ile rahatça yazılarınızı yaza-
bilirsiniz.

Turn your TV into a compu-
ter with MiniPC

Since its introduction by Google, Open 
Handset Alliance, and the free soft-
ware community in 2008, Android -a 
Linux-based open source operating sys-
tem developed for mobile devices and 
phones- has reached 500 million users 
and contains 700,000 applications. In 
addition, there are approximately 1.3 
million active Android devices and 21 
million Android applications download-
ed every day. These data certainly reveal 
how popular the Android is.

The Android operating system is char-
acterized by its free-software licens-
ing, which means that mobile devices 
equipped with this system do not pay 
a license fee. Furthermore, as the sys-
tem can be installed not only on mobile 
phones and devices but also on PCs, it 
can continue to grow and develop in 
any platform.

Consequently, the RikoMagic com-
pany (http://rikomagic.com) developed 
a mini computer (MiniPC) in the size of 
a USB memory drive with the Android 
operating system that will let anybody 
navigate the Web easily, use Office ap-
plications, read e-books, play games, 
watch Full HD movies, and more. The 
objective of these MiniPCs is to do any-
thing a computer can do on flat-screen 
TV (LCD, LED, plasma, etc.) or monitor 
with an HDMI port. With a 3D accelera-
tor processor, internal wireless network 
support, embedded software package 
and applications, easy and user-friendly 
Turkish interface, 2xUSB sockets and SD 
card reader, the RikoMagic is something 
for every TV at every house.

It is generally used with a motion-
sensing mouse and keyboard to better 
enjoy watching television. Thanks to its 
wireless keyboard and Air Mouse, you 
do not have to get up to use the key-
board and you can control the mouse 
cursor by simply pointing the remote 
control at the screen. 

What can you do with MiniPC?
• Turn your TV into a smart TV:  

MiniPC enables you to use your TV -the 
centerpiece of your home- for multiple 
purposes. Connecting MiniPC to your TV 
is all you need to establish wireless net-
work connection. Without the need for 
any additional adjustments or installa-
tions, you can play games, surf the web, 
shop, read instant news, navigate so-
cial media or video sharing sites, watch 
1080p Full HD movies, or read your e-
mail, all without getting off the sofa.

• Turn your TV into an e-reader: 
MiniPC contains reader applications that 
allow you to read various digital docu-
ments in different file formats. You can 
sit in front of your TV and leaf through a 
novel, read reports, and watch presen-
tations. You can download free updates 
for new versions of file formats and im-
mediately add new reader applications 
to the system.

• Follow social networks on your 
TV: You can easily access to your social 
network accounts via built-in applica-
tions with MiniPC. You can write all your 
posts comfortably thanks to the wire-
less keyboard.

• Turn your TV into a game con-
sole: MiniPC combines a computer with 
a game console. Its OpenGL-supported 
graphic processor with 3D accelerator 
delivers a perfect 3D performance. It 
enables you to play 3D games on a giant 
screen smoothly and easily. In addition, 
you can download and install thousands 
of free or paid games via the Android 
Market. 

• Run office applications on your 
TV: MiniPC has applications that enable 
you to use and view word processors, 

Dr. Hakan Erdun (Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış Müdürü / Manager of Training Services Marketing and Sales Department)

Mini eğitim cihazları
Mini training devices
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• TV’nizi oyun konsoluna dönüştüre-
bilirsiniz: MiniPC, bilgisayar ve oyun kon-
solunun bir arada buluştuğu bir mini bil-
gisayardır. 3D hızlandırıcılı, OpenGL destekli 
grafik işlemcisi ile kusursuz 3D performan-
sı sunar. Dev ekranda üç boyutlu oyunları 
zorlanmadan akıcı bir şekilde oynatır. Ay-
rıca binlerce ücretsiz veya ücretli oyunu 
Android Market uygulaması vasıtasıyla in-
direrek yükleyebilirsiniz. 

• Ofis uygulamalarınızı TV’nizden yü-
rütebilirsiniz: MiniPC; ofis uygulamaları-
nın yazı yazma, hesap tablosu, sunum gibi 
dosyalarını yazabileceğiniz ve görüntüle-
yebileceğiniz uygulamalara sahiptir. Yük-
lü gelen Kingsoft Office ile XLS, DOC, PPT 
dosyalarını açabilir, okuyabilir, düzenleye-
bilirsiniz. Tüm işlerinizi TV ekranında takip 
edebilirsiniz. 

•  Ücretsiz binlerce uygulama kü-
tüphanesi vasıtasıyla TV’nizi 
SmartTV’lerden daha akıllı hâle getire-
bilirsiniz: MiniPC’de en güncel ve en fazla 
yazılımı bir arada bulabileceğiniz Google 
Android Market, yüklü olarak gelmektedir. 
Binlerce uygulama arasından dilediğinizi 
seçip yükleyebilirsiniz. Kısıtlı uygulamalar 
içeren Smart TV’leriniz artık gerçek anlam-
da akıllı TV’ye dönüşmüş olacaktır.

• Dosyalarınıza kablosuz ağ üzerin-
den erişebilirsiniz: MiniPC’nin sun-
duğu kablosuz ağ erişimi sayesinde 
evinizdeki uPNP, DLNA destekli cihaz-
larınızdaki dosyalarınıza erişebilirsiniz. 
MiniPC ayrıca, Samba desteği ile, bağ-
ladığınız USB flash bellek, kart okuyucu, 
taşınabilir disk gibi depolama ürünlerine 
ağ üzerinden erişmenize olanak tanır. 

• Daha az enerji ile maksimum per-
formans: MiniPC, standart masaüs-
tü bilgisayarlara göre ultra düşük güç 
tüketimine sahiptir. Standart bir ma-
saüstü bilgisayar ortalama 250W güç 
tüketimine sahipken, MiniPC 10W’tan 
daha az güç tüketir. Ortalama sekiz saat 
çalışma ile yılda 200 TL tasarruf edebi-
lirsiniz. Oldukça düşük güç tüketimine 
sahip MiniPC’yi, Torrent uygulaması ile 
bir download PC gibi kullanabilirsiniz. 
Torrent ile indirdiğiniz dosyaları da Un-
zip veya Unrar kullanarak açabilir ve ek 
bir cihaza ihtiyaç duymadan içeriklerine 
erişebilirsiniz. 

• Ekran koruyucu uygulamaları: Bil-
gisayarınızı kullanmadığınız durumda, 
ekran koruyucu uygulamaları sayesinde 
dev ekranınızı bir akvaryuma veya fotoğ-
raf albümüne kolaylıkla çevirebilirsiniz.

MiniPC’nin eğitimde kullanımı
MiniPC sadece evdeki televizyonda 

değil aynı zamanda sınıf ortamında da 
rahatlıkla kullanılabilmektedir. Öğrenci 
ve öğretmenler için MiniPC, hem ders 
notlarının hem de bilgisayarın, gömlek 
cebinde taşınması ve eğitim sırasında 
sınıftaki HDMI portuna sahip bir ekran 
veya projektöre takarak kullanma olana-
ğı sunması bakımından büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır.

Taşınabilir mini projeksiyon
Teknoloji ilerledikçe eğitimde kullanı-

lan cihazlar da ufalmakta ve daha kolay 
taşınabilir hâle gelmektedir. Artık deva-
sa projeksiyonlar, lambasız projeksiyon 
teknolojisinin bir türevi olarak cebimize 
sığabilen boyutlara kadar inmiş durum-
dadır. Teknoloji fuarlarında her geçen 
gün mini projektörlerin bir yenisi tanıtıl-
makta: kalem şeklinde mini projektörler, 
projektörlü fotoğraf makineleri vb. 

Cep projektörlerden biri olan, HDMI 
portu bulunan ve Full HD imajları gös-
terebilen Brookstone HDMI Pocket Pro-
jector (http://www.brookstone.com/
hdmi-pocket-projector), bir tablet veya 
cep telefonu gibi mobil cihazlarla kul-
lanmak amacıyla tasarlanmış oldukça 
kullanışlı bir üründür. Ayrıca, MiniPC’ni-
zi projeksiyon cihazının HDMI portuna 
doğrudan bağlayarak mini bilgisayarınızı 
kullanabilirsiniz.

Diğer bir mini projektör, Edgar Navar-
ro tarafından kalem şeklinde tasarlanmış 
bir konsept projektördür (http://www.
behance.net/Gallery/Stainless-Steel-
diecast-pen-projector/339334). Projek-
tör, görüntüyü kablosuz olarak Blueto-
oth vasıtasıyla almakta ve LED ışık sistemi 
ile yansıtmaktadır. Üretim aşamasında 
olan bu ürünün 2012 sonunda piyasaya 
sunulması beklenmektedir.

as well as spreadsheet and presentation 
documents. You can open, read, and 
edit XLS, DOC, and PPT documents via 
built-in Kingsoft Office software. You 
can keep up with all your business right 
on your TV screen. 

• Your TV becomes smarter than 
any SmartTV thanks to the library 
containing thousands of free ap-
plications: MiniPC comes with Google 
Android Market pre-installed so you can 
find more of the latest software. You 
can download any of the thousands of 
available applications. Your Smart TV is 
now truly smart, and no longer limited 
to a few number of applications.

• Download movies in any format 
and watch them on your TV: The 
powerful MiniPC processor is ready to 
play MKV, AVI, and Half SBS 3D movies of 
1080p resolution in a seamless stream-
ing performance. MiniPC plays 1080p 
movies with perfect Turkish subtitles via 
its video application. And what’s more, 
thanks to its Dolby&DTS stereo feature, 
it detects different audio codecs for dif-
ferent movies and brings them to your 
TV via an HDMI cable. 

• Access your files via a wireless 
network: The wireless network access 
of MiniPC enables you to access your 
files in uPNP and DLNA-supported devic-
es at home. Thanks to Samba support, 
MiniPC also allows for network access to 
storage devices such as USB drives, card 
readers, and portable hard drives. 

• Maximum performance with less 
energy: MiniPC’s power consumption 
is ultra-low compared with standard 
desktop computers. A standard desk-
top computer consumes an average 
of 250W while MiniPC consumes less 
than 10W. You can save 200 Turkish lira 
a year, on an average 8-hour opera-
tion. With such a low amount of power 
consumption, MiniPC can be used as a 
download PC with the Torrent applica-
tion. After downloading via Torrent, you 
can open your files using Unzip or Unrar 
and access their content without need-
ing any additional device. 

• Screen saver applications: When 
you are not using your computer, you 
can turn your giant screen easily into an 
aquarium or photo album thanks to the 
screen saver.

Use of MiniPC for education pur-
poses

MiniPC can be easily used not only on 
your TV at home but also in classrooms. 
MiniPC provides many options for both 
students and teachers, enabling them 
to carry their lecture notes and com-
puters right in their pocket as well as al-
lowing them to connect the device to a 

screen or projector with an HDMI port in 
the classroom.

Portable mini projector

As technology advances, devices used 
for education become smaller and 
more portable. A derivative of lampless 
projection technology, giant projectors 
are now so reduced in size that we can 
carry them in our pockets. New mini 
projectors are presented at every tech-
nology expo: pen projectors, projector 
cameras, etc. 

The Brookstone HDMI Pocket Pro-
jector (http://www.brookstone.com/
hdmi-pocket-projector), with an HDMI 
port and the ability to show full HD  
images, is a portable projector designed 
to be used with mobile devices such as 
tablets or mobile phones. In addition, 
you can connect your MiniPC directly to 
the HDMI port of the mini projector.

Another example of mini projectors is 
a concept product designed by Edgar 
Navarro in the form of a pen (http://
www.behance.net/Gallery/Stainless-
Steel-diecast-pen-projector/339334). 
This projector receives images via 
Bluetooth and projects them through 
LED system. Still in process, this prod-
uct is expected to be released at the 
end of 2012.
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Türk Hava Yolları, kapasitesini son on yılda çok hızlı bir şekilde artırırken, aynı zamanda teknik uzmanlık ve hizmet kalitesi 
olarak uluslararası standartları da yakalamış durumdadır.

Turkish Airlines has rapidly increased its capacity over the past decade while at the same time achieving international stand-
ards for service quality and technical expertise.

Eğitimlerimiz İstanbul’dan 
Avrupa’ya uzanıyor
Our training programs extend 
from Istanbul to Europe

Türk Hava Yolları, kapasitesini son on yıl-
da çok hızlı bir şekilde artırırken, aynı za-
manda teknik uzmanlık ve hizmet kalitesi 
olarak uluslararası standartları da yakala-
mış durumdadır. 

Önde gelen uluslararası ticari firmalar 
kendi büyümelerini, gelişmelerini kont-
rol ederken, kendisinin ve diğer gelişmiş 
firmaların geçmişe yönelik yıllık büyüme 
hızlarını ve kâr oranlarını belirleyen ista-
tistiki bilgilerden faydalanırlar. Bu bilgileri 
geldikleri noktayla mukayese ederler ve 
elde ettikleri büyüme trendi ve kalitesi, 
ilgili kurumların tespit ettiği dünya stan-
dartlarının üzerindeyse kendilerini başarılı 
bulurlar. Türk Hava Yolları Havacılık Aka-
demisi bünyesindeki Eğitim Hizmetleri 
Pazarlama ve Satış Departmanı’nın son 
on yılını göz önünde bulundurduğumuz-
da, Türk Hava Yolları olarak bu başarıyı 
eğitimde de yakaladığımızı rakamlarla 
açık bir şekilde görmek mümkündür. 

Akademimiz, eğitim pazarlama ve prog-
ramlamada gelişen standartlarıyla, dünya 
çapındaki hava yolu firmalarından oluşan 
müşteri portföyüne Iberia firmasını da 
eklemiştir. Pek çok Ortadoğu ülkesinin 
yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinin talep 
ettikleri teknik eğitim hizmetlerini de ba-
şarılı bir şekilde sunuyor olmak, Akademi-
miz için bir gurur vesilesidir. 

İspanya’nın millî bayrak taşıyıcısı olan 
ve 1927 yılında sektöre giriş yapmış olan 
Iberia firması, günümüzde Iberia grubu 
olarak 39 ülkede 102 noktaya uçmakta-
dır. Firmanın güçlü bir yolcu uçağı filo-

su bulunmaktadır ve bunların büyük bir 
çoğunluğunu Airbus ve Boeing oluştur-
maktadır. Bunun dışında bünyesinde çe-
şitli uçak tipleri ve helikopterler de bu-
lundurmaktadır.

Geçtiğimiz aylarda Iberia firmasına iki 
adet eğitim düzenledik.  A310 (GE CF6) 
General Familiarization ile A310 (PW 4000) 
General Familiarization kurslarından olu-
şan eğitimlerimizi, eğitmenlerimizin tec-
rübesi ve karşılıklı güven ve saygıya dayalı 
eşsiz sınıf atmosferimiz sayesinde başa-
rıyla sonuçlandırdık. Ve eğitimlerimizin 
sonunda Iberia’dan birçok teşekkür maili 
aldık. Gerek Iberia’dan gerekse bizi yakın-
dan takip eden diğer Avrupalı firmalardan 
aldığımız tüm olumlu geri dönüşler, eği-
tim standartlarımızı daha da üst seviyele-
re taşımak adına bizi motive etmektedir.

Turkish Airlines has rapidly increased 
its capacity over the past decade while 
at the same time achieving international 
standards for service quality and techni-
cal expertise. 

Leading international companies keep 
track not only of their own growth and 
development, but also of statistical data 
about the historical annual growth rate 
and profit ratios of their peer group. 
They then use this data to compare it 
with their own current position, con-
sidering themselves successful only if 
their own growth rate and quality out-
perform the global standards set by re-
levant institutions. The numbers on the 
10-year performance of the Training Ser-
vices Sales and Marketing Department of 
Turkish Aviation Academy clearly indicate 

that Turkish Airlines has achieved such 
success in educational standards as well 
as others.  

Our Academy with its thriving stan-
dards for educational programming and 
marketing has added Iberia to its custo-
mer portfolio of world renowned airline 
companies. It is a great source of pride 
for our Academy to successfully provide 
EU countries, in addition to many Middle 
Eastern countries, with the technical tra-
ining services that they request.

Iberia, Spain’s flagship carrier, was fo-
unded in 1927 and currently flies to 102 
destinations in 39 countries as part of 
the Iberia Group. The company has an 
extensive fleet of passenger aircrafts 
mainly composed of Airbus and Boeing 
planes. The company also employs a 
variety of other aircraft types and he-
licopters. 

We conducted two training sessions for 
Iberia, one in May and another in June 
2012. We provided A310 (GE CF6) General 
Familiarization and A310 (PW 4000) Ge-
neral Familiarization courses with suc-
cess, thanks to our experienced trainers 
and our unique learning environment 
based on mutual trust and respect. We 
received many thank-you letters from 
Iberia participants. The positive feed-
back we have received from Iberia and 
other European companies who keep 
close track of us fuels our motivation to 
increase our educational standards and 
delivery quality even further.

Seda Yaşar Sadak (Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış Müdürlüğü / Training Services Marketing and Sales Department)

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.
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The booklet entitled “Conquer your 
fear! Fly free!” was penned by the 
Chief of Technical Training, Selçuk 
Güncan, and by Psychiatrist Mustafa 
Güveli, the architects of the “Con-
quering the Flight Phobia” Program 
at Turkish Aviation Academy. The 
booklet’s rich content provides in-
formation about the flight phobia as 
well as about the program that helps 
one overcome it. At the same time, 
the booklet gives insight into the 
authors’ respective fields. 

The booklet first describes the 
emotional and physical effects that 
flying has on humans. It then gives 
an overview of the flight phobia, 
describing its origins, its effects, 
and its stages. It also shows practical 
methods for overcoming this fear, 
lists the negative effects that flight 
phobia can have on a person’s life, 
and answers some frequently asked 
questions. After this informative 
section, the booklet continues with 
an account of the “Conquering the 
Flight Phobia” Program, giving in-

sight into its psychological and me-
dical diagnosis methods. It also desc-
ribes methods that are implemented 
in classes, during virtual and actual 
flights. 

A work that lays the foundation for 
overcoming the flight phobia, the 
booklet is also available in audiobook 
format for those who do not have 
the time or who simply prefer liste-
ning to their books. Scanning the QR 
code on the back cover of the book 
with a smart-phone is all you need to 
download the application.

Turkish Aviation Academy has been 
using the Conquering the Flight Pho-
bia Program since 2007. Its successes 
have increased substantially since 
updating its material state-of-the-
art technology. Specialist instruc-
tors provide program participants 
with technical information about the 
plane’s structure and its reliability 
while a psychiatrist who specializes 
in the field desensitizes the subject 
using psycho-theoretic lectures and 
practical methods.

Korkunuzu Yenin! Özgürce Uçun!
Conquer Your Fear! Fly Free!

“Korkunuzu Yenin! Özgürce Uçun!” 
adlı kitapçık, Uçuş Korkusunu Yenme 
Programı mimarlarından Teknik Eği-
tim Şefi Selçuk Güncan ve Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Mustafa Güveli’nin kendi 
uzmanlık alanlarına ilişkin bilgileri kale-
me almalarıyla oluştu. Kitapçıkta uçuş 
korkusu ve bu korkunun ortadan kal-
dırılmasını sağlayan Program’a ilişkin 
bilgilerin yer aldığı zengin bir içerik 
mevcut. 

Kitapçıkta ilk olarak, uçuşun insanlar 
üzerinde oluşturabileceği duygusal ve 
fiziksel etkilerden bahsediliyor ve ar-
dından uçuş korkusunun oluşum se-
beplerine, etkilerine ve gelişimine de-
ğinilerek uçuş korkusuna ilişkin genel 
bilgiler aktarılıyor. Ayrıca bu korkuyla 
baş edebilmek için pratik öneriler su-
nuluyor, uçamamanın neler kaybet-
tirdiği üzerinde duruluyor ve merak 
edilen sorulara yanıtlar veriliyor. Bu bil-
gilendirmelerin sonrasında, Uçuş Kor-
kusunu Yenme Programı kapsamında 
yer alan psikolojik ve tıbbi değerlendir-

me, sınıf uygulaması, sanal uçuş uygu-
laması ve gerçek uçuş uygulaması aşa-
malarına dair bilgiler sunuluyor.

Uçuş korkusundan kurtulmanın ka-
pılarını aralayan kitapçığın, vakti sınırlı 
olan ya da okumaya alternatif olarak 
dinlemeyi tercih eden okurlar için 
“sesli kitap” formatı da bulunuyor. 
Uygulamayı kullanmak için, kitapçığın 
arka sayfasında yer alan QR kodu akıllı 
telefonlar aracılığıyla okutmak yeterli.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademi-
si tarafından 2007 yılından bu yana 
gerçekleştirilmekte olan ve son dö-
nemde içeriğinde gerçekleştirilen 
revizyonlar ve kullanılan en gelişmiş 
teknolojik araçlarla başarı düzeyi büyük 
ölçüde artan Uçuş Korkusunu Yenme 
Programı’nda katılımcılara uzman tek-
nik eğitmen tarafından uçağın yapısı ve 
güvenilirliği konusunda teknik bilgiler 
sunuluyor ve uzman psikiyatrist tara-
fından ise psiko-teorik anlatımlarla ve 
pratik uygulamalarla söz konusu kor-
kunun duyarsızlaştırılması sağlanıyor.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KOBE MESSI.pdf   1   07.11.2012   16:31



59

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KOBE MESSI.pdf   1   07.11.2012   16:31



60

HABERLER / NEWS

Akademi’den 
haberler
News from 
the Academy

Akademi, ICAO TRAINAIR PLUS Programı üyelik plaketini aldı
Geçtiğimiz ağustos ayında, ICAO TRAINAIR PLUS Programı’na “associate member” statüsünde üye olmaya hak kazanan Türk 

Hava Yolları Havacılık Akademisi, 25-28 Eylül 2012 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenen ilk ICAO TRAINAIR PLUS Global 
Sempozyumu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde üyelik plaketini aldı.

1992 yılında ICAO tarafından kurulan TRAINAIR Programı’nın güncellenmiş versiyonu olan ve havacılık sektöründeki profes-
yoneller için en yüksek eğitim standartlarını belirleyen TRAINAIR PLUS Programı, dünyanın önde gelen havacılık merkezlerini 
bünyesinde bulunduruyor. 

Akademimiz, ICAO’nun TRAINAIR PLUS akreditasyonuyla birlikte, uzman eğitim kadrosunun yetkinliklerini daha da arttıracak 
ve uluslararası platformda standardize edilmiş eğitim paylaşım sisteminin önemli bir parçası haline gelecektir.

The Academy receives its ICAO TRAINAIR PLUS Program membership plaque
Turkish Aviation Academy, which was qualified as an “associate member” 

of the ICAO TRAINAIR PLUS Program last August, received its membership 
plaque at the ICAO TRAINAIR PLUS Global Symposium held in Singapore on 
September 25-28, 2012.

As the updated version of the TRAINAIR Program, which was launched by ICAO 
in 1992, the TRAINAIR PLUS Program sets the highest standards for profession-
als in the aviation industry and brings together the leading aviation training 
centers of the world under its roof. 

TRAINAIR PLUS’s ICAO accreditation will not only enhance the abilities of our 
Academy’s specialist training staff, but it will also make up an important compo-
nent of the international standardized shared-training system.

Havacılığın devleri AIREX 2012 ile İstanbul’da bu-
luştu

1996 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl 
Türkiye olarak dokuzuncusuna ev sahipliği yaptığımız Ulus-
lararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ARIEX 2012’ye 
46 ülkeden 155 şirket katıldı. Türk Hava Yolları ve TAV ana 
sponsorluğunda, 6-9 Eylül 2012 tarihleri arasında Atatürk 
Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda hayat bulan etkinlik, 
havacılık sektörünün liderlerini bir araya getirdi.  

Bir sonraki etkinlikle beraber artık “İstanbul Air Show” ola-
rak isimlendirilecek olan AIREX fuarında, Türk Hava Yolları Ha-
vacılık Akademisi olarak stant açarak eğitim hizmetlerimizin 
tanıtımını gerçekleştirdik.

Etkinlik süresince, katılımcı firmalarla ve sektörün önde 
gelen temsilcileri ile 
fikir paylaşımında bu-
lunduk ve pazardaki 
gelişim ve değişimleri 
gözlemledik. İş ilişkisi 
içerisinde olduğumuz 
müşterimiz konu-
mundaki firmalarla 
iletişimimizi artırırken, 
ilk kez görüştüğümüz 
firmalara da bünye-
mizdeki hizmetleri 
anlatma imkânı bul-
duk. Uçuş Korkusunu 
Yenme Programımız, 
kısa bir süre önce 
sektöre arz ettiğimiz 
heliport eğitimleri-
miz, ayrıca IATA onaylı 
eğitimlerimiz ve uçak 
bakım eğitimlerimiz, 
yoğun ilgi gören hiz-
metlerimizdendi.

Aviation powerhouses came together in Istan-
bul at AIREX 2012

The ninth International Civil Aviation and Airports Exhibi-
tion (AIREX), which has been held bi-annually since 1996 
and which took place in Istanbul this year, hosted 155 com-
panies from 46 different countries. The main sponsors of 
the event were Turkish Airlines and TAV. The event held on 
September 6-9, 2012, at Istanbul Atatürk Airport General 
Aviation Apron, brought together leading figures from the 
aviation industry. From next year onwards, the event will 
be organized under the name of “Istanbul Air Show”. 

Turkish Aviation Academy participated in this event by 
setting up a booth and promoting its training services.

We exchanged ideas and opinions with leading names in 
the industry through-
out the event and had 
the opportunity to ob-
serve the latest devel-
opments in the field. 
We improved commu-
nications with com-
panies we already do 
business with and also 
had the opportunity 
to speak about our 
services to companies 
who are not yet our 
customers.  Our “Con-
quering the Flight 
Phobia” Program, the 
heliport trainings we 
recently launched, 
our IATA-accredited 
trainings, and aircraft 
maintenance trainings 
were of great interest 
to the attendees.

Yönetici Okulu 1 Ekim’de açıldı
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin 

hayata geçirdiği Yönetici Okulu, 1 Ekim 
2012 günü yapılan açılış töreniyle eğitim-
lerine başladı. Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, yaptığı açı-
lış konuşmasında, Türk Hava Yolları’nın 
ülkemizin gelişmesine paralel değişim ve 
dönüşüm sürecini anlattı ve yöneticilerin 
lider ve vizyoner kişiliklerine vurgu yaptı. 
Yönetici Okulu, Türk Hava Yolları Genel 
Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil’in verdiği 
havacılık sektörü, İstanbul ve Türk Hava 
Yolları konulu eğitimle başladı.

Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Prog-
ramı kapsamında başlatılan Yönetici Okulu 
uygulamasıyla; Türk Hava Yolları’nda ge-
leceğin yöneticilerinin daha sağlıklı, etkin 
ve bilimsel metotlarla verimli bir şekilde 
belirlenerek, liderlik özellikleri ve kurum-
sal bilgi bakımından donanımlı bir şekilde 
yetiştirilmesi amaçlanıyor.

The School of Management 
opened its doors on October 1, 
2012

Launched by Turkish Aviation Acade-
my, the School of Management opened 
its doors for training on October 1, 2012 
with an opening ceremony. Delivering 
the opening speech of the ceremony, 
Turkish Airlines Chairman of the Board 
Hamdi Topçu talked about how Turkish 
Airlines has developed over the years 
in parallel with our country’s develop-
ment and emphasized the visionary 
leadership of its senior executives. The 
first training session of the School of 
Management was conducted by Turkish 
Airlines CEO Dr. Temel Kotil, who spoke 
about the aviation industry, Istanbul, 
and Turkish Airlines.  

Launched as part of the Management 
Training and Development Program, the 
School of Management aims to better 
identify future leaders of Turkish Airlines 
through sound, effective, and scientific 
methods. It also aims to ensure that 
these future leaders are equipped with 
leadership skills as well as relevant infor-
mation about the aviation industry.

Plaket, Akademi Başkanı Prof. Dr. Şahin Karasar’a takdim edildi.
The plague was given to Prof. Şahin Karasar, President of the Academy.
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Ustalarla Sohbetler’de Prof. Dr. Bekir Karlığa’yı ağırladık
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin düzenlediği aylık söyleşi programı Ustalarla Sohbetler’in geçtiğimiz kasım ayındaki konuğu Prof. Dr. Bekir Karlığa idi. Bahçeşehir 

Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, konuşmasında, MEDAM’ın uluslararası ortaklarla yürüttüğü ve bugüne dek dünya ge-
nelinde yapılan en kapsamlı medeniyetler arası araştırmaya dayanan “Batıya Doğru Akan Nehir: Medeniyet” adlı belgeselinden bahsetti. 

“Batıya Doğru Akan Nehir: Medeniyet” 
Medeniyetler tarihini farklı bir bakış açısıyla inceleyen “Batıya Doğru Akan Nehir: Medeniyet” adlı belgesel, medeniyetlerin yükselişve çöküş sebeplerini orijinal kaynaklarına 

inerek gözler önüne sermek suretiyle yeni bir medeniyet bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Medeniyetlerin ortaya çıkışı, birbirleriyle etkileşimleri ve günü-
müze yansımalarının konu edildiği ve her bölümünde, medeniyet serüveninin farklı bir bölümünün anlatıldığı belgeselde 200 civarında bilim insanı, düşünür, devlet adamı, 
edebiyatçı ve sanatçının görüşlerine başvurularak konu, küresel boyutuyla gözler önüne serilmeye çalışılıyor.

Metni, Prof. Dr. Bekir Karlığa tarafından kaleme alınmış olan “Batıya Doğru Akan Nehir: Medeniyet” belgeseli, bugüne dek dünya tarihini konu alan Batı perspektifli yapımların 
aksine ilk kez, medeniyetlerin Doğu’da kurulup Batı’ya doğru aktığını tarafsız bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor. “Medeniyetler çatışması” anlayışına karşı geliştirilmiş bir 
“medeniyetler barışı” projesi olan belgesel, aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımı projesi olma özelliği de taşıyor. Beş yıla yakın bir süre boyunca üzerinde çalışılan ve başta Türkiye 
olmak üzere, Irak, Suriye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fas, İran, Hindistan ve Özbekistan dâhil 16 ülkede çekimleri yapılan belgesel, 
yerli ve yabancı birçok kurum tarafından ödüle layık görüldü.

Bir yıldır TRT’nin değişik kanallarında yayını devam eden bu geniş kapsamlı belgesel, dünya genelinde önemli televizyon kanallarında da gösteriliyor. “Batıya Doğru Akan 
Nehir: Medeniyet”in toplamda 100’e yakın ülkede yayınlanması hedefleniyor.

Hosting Professor Bekir Karlığa on “Talks with the Masters”
The November guest of Talks with Masters, Turkish Aviation Academy’s monthly talk show, was Professor Bekir Karlığa, PhD. Bahçeşehir University Civilization Stud-

ies Center (MEDAM) President, Professor Bekir Karlığa discussed his documentary entitled “The River Flowing Westward”, which is based on the most comprehensive 
research on civilizations ever conducted. The research was conducted by MEDAM in cooperation with international partners. 

“The River Flowing Westward: Civilization” 
Approaching the study of the history of civilizations from a new perspective, the documentary entitled “The River Flowing Westward: Civilization” aims to create 

new views of civilization by revealing the reasons behind the rise and collapse of civilizations by focusing on original historical records. The documentary focuses 
on the origins of civilizations, their interactions with one other, and their influence on the modern world. Each episode covers a different part civilization’s journey. 
Approximately 200 scientists, philosophers, statesmen, literary figures, and artists offer their thoughts and opinions on the subject throughout the documentary, 
which aims to explore the subject on an international level. 

“The River Flowing Westward: Civilization”, whose script was written by Professor Karlığa, objectively reveals the fact that civilizations began in the east and ex-
panded westward. This unbiased perspective sets the documentary apart from others of its genre that have focused on world 
history solely from the Western perspective. The “peace of civilizations” project, which was created as a counter argument to 
the ideas found in “clash of civilizations”, also aims to promote Turkey abroad.  

The documentary, which was shot mainly in Turkey and in 16 other countries including Iraq, Syria, Jordan, Egypt, Saudi Arabia, 
France, the UK, Germany, Italy, Spain, Morocco, Iran, India and Uzbekistan over a period of nearly five years, has received many 
local and international awards.

This comprehensive documentary, which was shown on various channels of TRT, has also been shown on major television 
stations around the world. The goal is to have “The River Flowing Westward: Civilization” shown in a total of around 100 dif-
ferent countries.

TIACA ile hava kargo eğitimlerinde dünya pazarına adım attık
Hava kargo endüstrisinin en önemli etkinliklerinden birisi olarak nitelendirilen 

International Air Cargo Forum & Exposition, sektörün profesyonellerini 2-4 Ekim 
2012 tarihleri arasında Atlanta’da buluşturdu. 1962 yılından bu yana iki yılda bir dü-
zenlenmekte olan etkinlik bu yıl, 5.000’i aşkın ziyaretçiyi ve stant açan 200’ü aşkın 
havacılık kuruluşunu ağırladı. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi olarak, eğitimle-
rimizi aktif olarak pazarlamak ve müşteri portfö-
yümüzü genişletmek amacıyla etkinliğe bu yıl ilk 
defa katılım sağladık.  

Firmamızın kargo operasyonlarını başarı ile yü-
rüten önemli paydaşlarından Turkish Cargo’nun 
da stant açtığı etkinlik süresince, hava kargo lo-
jistiği alanındaki her türlü hizmet kolunda faali-
yet gösteren birçok kurum ve kuruluştan oluşan 
potansiyel ve mevcut müşterimize, sektöre arz 
ettiğimiz IATA onaylı eğitimlerimiz ile, Kargo, 
Tehlikeli Maddeler, Yer Hizmetleri, Satış & Rezer-
vasyon eğitimlerimizi tanıttık. 

Katılımımızın en önemli getirilerinden bir tane-
si, sektördeki gelişim ve değişimleri analiz ede-
bilmemiz oldu. Operasyonel süreçte yeni açılan 
iş kolları ve bunlardan doğan mevcut eğitim ihtiyaçlarını saptadık. Tüm bunları uz-
man eğitmenlerimiz ile müzakere ederek, yapılmasını öngördüğümüz tasarımlar 
üzerine çalışmalar gerçekleştirdik.

We became a global name at air cargo training with TIACA
The International Air Cargo Forum & Exposition, which is considered one of the 

most important events in the air cargo industry, brought together industry profes-
sionals in Atlanta on October 2-4, 2012. Held bi-annually since 1962, the event hosted 
more than 5,000 visitors and 200 aviation industry players who had set up booths. 
Turkish Aviation Academy participated in this event for the first time and had the op-

portunity to actively market its training programs 
and expand its customer portfolio. 

Throughout this event for which Turkish 
Cargo, which runs the cargo operations of our 
company and is one of its important stakehold-
ers, had set up a booth, we provided our exist-
ing and prospective customers with informa-
tion about our exhaustive services in air cargo 
logistics and also discussed our IATA-accredited 
training programs and our Cargo, Dangerous 
Goods, Ground Handling, and Sales & Reserva-
tions trainings. 

One of the most important benefits we gained 
from participating in the event was the oppor-
tunity to analyze the latest developments in 

the industry. We identified emerging lines of business in terms of operations and 
their associated training needs. These we discussed with our specialist trainers 
and began to work on appropriate training designs.
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Uçuş Eğitim Başkanlığı, eğitim kurumlarıyla işbir-
liği içerisinde

Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı, havacılık sektörüne 
katkı sağlayan eğitim kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmaya ve 
paylaşımlarına devam ediyor. Bu bağlamdaki çalışmalardan biri 
olarak, geçtiğimiz eylül ayında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne, yürütülen ortak çalışmaların art-
tırılması amacıyla bir ziyaret gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda, 
sivil havacılık sektörüne fayda sağlayacak kurumsal oluşumların 
hayata geçirilmesi, öğrenci kaynağının Türk Hava Yolları tara-
fından etkin kullanımı ve yürütülen ortak eğitim süreçlerinin 
geliştirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

The Flight Training Directorate works in close  
cooperation with training institutions

The Flight Training Directorate of Turkish Airlines continues to 
work in close cooperation with training institutions that contrib-
ute to the development of the aviation industry. Officials from 
the Flight Training Directorate of Turkish Airlines paid a visit to 
Istanbul Technical University Faculty of Aeronautics and Astro-
nautics with the goal of increasing collaboration. At the meeting, 
parties explored many possibilities such creating institutions that 
would contribute to the development of the civil aviation indus-
try, having Turkish Airlines use the pool of undergraduate stu-
dents more effectively, and improving joint training processes.

En çok ülkeye uçan hava yolu olduk
Türk Hava Yolları, ikinci kez Avrupa’nın en iyi 

hava yolu seçilmesinin ardından, en çok ülkeye 
uçan hava yolu unvanına da hak kazandı. UBM 
Aviation tarafından yayımlanan Official Airline 
Guide’ın raporuna göre; 1 Ekim 2012 tarihi itiba-
rıyla tüm dünyada faaliyet gösteren hava yolları 
arasında, aktif olarak 90 ülkeye uçan Türk Hava 
Yolları, dünyadaki tüm hava yolları içinde en fazla 
ülkeye uçan hava yolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları bu başarısını, çekimleri dün-
yanın birçok ülkesinde yapılan ve yaklaşık iki ay 
süren, “Bu Gurur Hepimizin” isimli reklam filmi 
ile taçlandırdı. Milli Marşımızın dünyanın çeşitli 
noktalarında yaşayan lokal sanatçılar tarafından 
icra edilmesini konu edinen reklam filmi, Türkiye’deki televizyon kanallarında aynı 
anda yayınlandı.

We have become the world’s leading airline in 
terms of the number of destination countries

After being named Europe’s Best Airline for the second 
time, Turkish Airlines has also become the world’s leading 
airline in terms of the number of destination countries. 
According to a report by the Official Airlines Guide, which 
is published by UBM Aviation, Turkish Airlines, which flew 
to 90 countries as of October 1, 2012, became the world’s 
leading airline in terms of flight destinations, leaving all the 
world’s other airlines in the dust.

Turkish Airlines crowned this achievement with a new 
commercial film entitled “Bu Gurur Hepimizin (This Honor 
Belongs to Us All)”, which was shot in many countries 
around the world and which took nearly two months to 
complete. The commercial, which featured local artists 

all over the world playing the Turkish national anthem, was shown on all Turkish 
television stations simultaneously.

Türk Hava Yolları adına EATS Fuarı’ndaydık
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve Uçuş Eğitim Başkanlığı, 6-7 Kasım 2012 tarihleri arasında Berlin’de 

düzenlenmiş olan, Avrupa’nın en büyük havacılık eğitimi sempozyumu niteliğindeki European Airline Training 
Symposium (EATS) 2012’ye katılarak ortak stant açtı.

Fuar esnasında, Akademimiz ve Uçuş Eğitim Başkanlığımız bünyesinde verilen eğitimlerle ilgili olarak katılım-
cılara bilgi verildi; ayrıca sektörün bileşenleri olarak, pazarın nabzı tutuldu ve yeni iş ilişkilerinin kurulması, aynı 
zamanda mevcut olanların güçlendirilmesi konularında çalışmalar yapıldı.

We represented Turkish Airlines at EATS
The Flight Training Directorate and Turkish Aviation Academy participated in European Airline Training Sym-

posium (EATS) 2012, which is one of the largest aviation training events in Europe. We shared a booth at the 
event, which was held in Berlin on November 6-7, 2012. 

Throughout the symposium, we not only provided participants with information about training courses of-
fered by our Academy and the Flight Training Directorate, but we also put our finger on the pulse of the mar-
ket, worked to establish new business relationships, and strengthened our existing ones.

Uçuş Eğitim Başkanlığı’ndan Haberler
News from the Flight Training Directorate

Türk Hava Yolları’ndan Haberler - News from Turkish Airlines

HABERLER / NEWS

Uçuş Eğitim Başkanı Sedat Şekerci, çekilişle belirlenen bir firma yetkilisine uçak maketi takdim ederken
Sedat Şekerci, the Director of Flight Training, is giving a model plane to the  representative of a company.
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200. uçak da göklerde
Avrupa’nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle çalışmalarını sürdü-

ren Türk Hava Yolları, dünyanın en çok ülkesine uçan ve dünyanın en geniş beşinci 
uçuş ağına sahip hava yolu olarak filosunu yeni uçaklarıyla destekliyor. Uluslararası 
havacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendiren Türk Hava Yolları, filosuna 
200. uçağı katmanın gururunu yaşıyor.

Our 200th aircraft takes to the sky
Guided by our goal of having the youngest and most modern aircraft fleet in 

Europe, Turkish Airlines expanded its flotilla with new aircrafts and has become not 
only the world’s leading airline in terms of flight destinations but also the one that 
possesses fifth largest flight network. Having further strengthened its position 
in the international aviation industry, Turkish Airlines is proud to have added the 
200th aircraft to its existing fleet.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil’e önemli görev

Avrupa Havayolları Birliği (Association of Europe-
an Airlines)’nin Brüksel’de yapılan Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’nda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. 
Dr. Temel Kotil, 2013 yılı için Avrupa Havayolları Birliği 
Başkan Yardımcısı, 2014 ve 2015 yılları için de Avrupa 
Havayolları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Avrupa Havayolları Birliği üyesi hava yollarının yöneti-
cileri arasından iki yıllık bir dönem için seçilen Yönetim 
Kurulu Başkanı, yılda iki kez yapılan toplantılara başkan-
lık ediyor ve havacılık politikalarının oluşmasına yardım-
cı oluyor. Toplantılarda havacılık endüstrinin durumu, 
sektördeki fırsat ve imkânlar değerlendiriliyor.

Turkish Airlines CEO Dr. Temel Kotil 
to assume an important role

Turkish Airlines CEO Dr. Temel Kotil was elected by the 
Association of European Airlines as Vice President of 
the Association of European Airlines for 2013. He was 
also selected to become Chairman of the Association 
of European Airlines for 2014 and 2015 at the Presi-
dents’ Meeting held in Brussels.  

Selected from among the presidents of the member 
airlines of the Association of European Airlines for an 
appointment lasting two years, the Chairman presides 
over the meetings of the association that are organ-
ized twice a year and helps with the development of 
aviation policies. At these meetings, members discuss 
the state of the aviation industry as well as opportuni-
ties and challenges in the industry.

Apple Passbook uygulaması Türkiye’de  
ilk kez “Fly Turkish”te

Türk Hava Yolları, Türkiye’de Passbook özelliğini 
destekleyen ilk Türk şirketi oldu. Mobil uygulaması 
olan “Fly Turkish”i Passbook uyumlu hâle getiren 
Türk Hava Yolları, Passbook destekli mobil biniş kartı 
sunan ilk hava yolları arasındaki yerini aldı.

iPhone ve iPod touch kullanıcılarının yararlana-
bileceği Passbook uygulaması ile, Türk Hava Yolları 
yolcuları mobil biniş kartlarını Pass olarak saklayabil-
mekte ve mobil biniş kartı destekleyen havaalanla-
rında kâğıt biniş kartına gerek olmadan uçağa kadar 
gidebilmekteler.

The Apple Passbook application is avail-
able for the first time in Turkey on  
“Fly Turkish”

Turkish Airlines has become the first Turkish com-
pany in Turkey to support the Passbook feature. 
Turkish Airlines, which has made the mobile appli-
cation, Fly Turkish, compatible with Passbook, has 
taken its place among the first airline companies to 
offer Passbook-supported mobile boarding passes.

With the Passbook application, which can be 
used exclusively by iPhone and iPod touch us-
ers, Turkish Airlines passengers can transfer their 
boarding passes to a mobile format and are thus 
able to get on board without the need for paper 
boarding passes at all airports that support mo-
bile boarding cards.
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ETKİNLİK TAKVİMİ / CALENDAR OF EVENTS

Etkinlik takvimi
Calendar of events

Middle East Business Aviation (MEBA) 2012 
11-13 Aralık 2012, Dubai / BAE 
Middle East Business Aviation (MEBA)’ın bu yıl, sektörün ön-
derlerinden önemli devlet yetkililerine kadar havacılık sek-
törüne yön veren geniş bir kitleyi ağırlaması bekleniyor. 60 
uçağın sergileneceği etkinlik süresince, 7.000 ziyaretçinin 
ve çok sayıda VIP düzeyinde konuğun, ziyaret veya stant 
kurma yolu ile katılımları öngörülüyor. Etkinlik, sektörün ak-
tif paydaşlarına Orta Doğu pazarında var olmanın kapılarını 
açacak eşsiz fırsatlar sunuyor.

Middle East Business Aviation (MEBA) 2012 
December 11-13, 2012, Dubai / UAE
This year, Middle East Business Aviation (MEBA) is expected 
to host a large number of people, including the movers 
and shakers of the aviation industry such as the indus-
try’s biggest names and prominent government officials. 
60 aircraft will be on display for the event. Approximately 
7,000 visitors and numerous VIP guests are expected to 
attend the event either by setting up booths or as visitors. 
The event provides active shareholders in the industry with 
unique opportunities that they can use to expand into the 
Middle East market.

China Aviation Industry Summit 2012
12-14 Aralık 2012, Şangay / Çin
Aviation Industry Corporation of China tarafından 
yapılan tahminlere göre, önümüzdeki 20 yıl içinde, 
3.682 adedi jumbo jet ve 901 tanesi yolcu uçağı olmak 
üzere toplamda 4.583 adet yolcu uçağının Çin pazarı-
na dâhil olacağı haberi, Çin havacılık pazarını hareket-
lendirdi. Uzmanlar 2030 yılına kadar, Çin’in dünyadaki 
filo hacminin %9’dan 
%15’e kadar yükseliş 
göstereceği görü-
şünde. Bu öngörüler 
ışığında stratejilerini 
yapılandıran Çin, China 
Aviation Industry Sum-
mit 2012 ile kapılarını 
dünyaya aralıyor.

China Aviation Industry Summit 2012 
December 12-14, 2012, Shanghai / China
A report based on estimates made by the Aviation Indus-
try Corporation of China forecasts that a total of 4,583 
aircraft, including 3,682 jumbo jets and 901 passenger 
planes, will be added to China’s commercial aircraft fleet 
over the next 20 years. The report has boosted the Chi-
nese aviation industry. Pundits claim that China’s share 

of the world’s commercial 
aircraft fleet will rise from 
9 percent to 15 percent by 
2030. China is developing its 
strategies in light of these 
forecasts and is opening 
its doors to the rest of the 
world through China Avia-
tion Industry Summit 2012.

MRO Middle East 
21-23 Ocak 2013, Dubai / BAE
MRO Middle East, sektöre yön veren havacılık profes-
yonellerini ve liderlerini, yükselen fırsatlar, işbirlikleri 
ve yönetim stratejileri konularında görüşmeler yapa-
bilmeleri amacıyla bir araya 
getiren önemli bir organi-
zasyondur. Etkinlik, mis-
yonu çerçevesinde, hava 
yollarını ve uçak bakım 
firmalarını gelişime teşvik 
ederken, var olan en ino-
vatif uygulamaları katılım-
cılarına sunuyor.

MRO Middle East 
January 21-23, 2013, Dubai / UAE
MRO Middle East is an important event that brings 
industry professionals and leaders together so 
they can exchange ideas about new opportunities, 

partnership prospects, 
and management strate-
gies. The event not only 
encourages airlines and 
maintenance companies 
to further develop, but 
also puts the most inno-
vative practices on display 
for its participants.

Australian International Airshow 
26 Şubat-3 Mart 2013, Geelong-Victoria / 
Avustralya
Avalon Airshow olarak da bilinen etkinlik, 1957 yılın-
dan beri iki yılda bir Avustralya’da gerçekleştiriliyor. 
Katılımcılarını pilot ve kabin ekipleri ile bir araya ge-
tirmek gibi farklı yaklaşımlar sergileyen etkinlik, her 
zaman olduğu gibi yeniden, yapılacak uçuş gösterileri 
ile ziyaretçilerini büyülemeye hazırlanıyor. Çocuklar 
için de eğlenceli aktivitelere yer veren etkinlik aynı 
zamanda, dünyada gece şovları düzenleyen tek orga-
nizasyon olma özelliğine sahip.

Australian International Airshow 
February 26 - March 3, 2013, Geelong-Victo-
ria / Australia
Also known as Avalon Airshow, the event has been 
held every two years since 1957. Providing its par-
ticipants with unique opportunities such as bring-
ing them together with pilots and cabin crews, 
the event is preparing new air shows to enchant 
its visitors just as it has every year. The event not 
only hosts entertaining activities for children but it 
is also the only one of its kind to organize shows 
at night.
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