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Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi; uluslararası havacılık organizasyonlarını, çeşitli 
ülkelerden havacılık kuruluşlarını, havacılık okullarını ve çok sayıda hava yolu firması ile 
dünyanın dört bir yanındaki havacılık akademilerini buluşturan büyük bir organizasyona 
ev sahipliği yaptı. “ICAO Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) & TRAINAIR 
PLUS Regional Symposium, Europe and Middle East” isimli organizasyon, 17-19 Haziran 
2013 tarihlerinde Akademi’nin ev sahipliğiyle İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlik kapsamında, 
ICAO tarafından hem Gelecek Nesil Havacılık Profesyonelleri (NGAP) adlı platformun 
organizasyonu hem de TRAINAIR PLUS Avrupa ve Orta Doğu Bölgesel Sempozyumu 
gerçekleştirildi. Akademi ayrıca, organizasyon kapsamında gerçekleştirilen törende ICAO 
TRAINAIR PLUS Programı’na üyelik plaketini almanın mutluluğunu yaşadı. Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çalışmaları sonucunda gerekli 
süreçleri başarıyla tamamlayarak “full membership” statüsünde üyelik hakkını elde etti. 
Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan organizasyonla ilgili ayrıntılar Gündem 
bölümümüzde yer alıyor.
Dergimizin bu sayısında, “Geleceğin Havacılık Eğitimleri” konusunu işledik. Yakın 
gelecekteki genel sınıf eğitimlerinin, kabin eğitimlerinin ve teknik eğitimlerin nasıl 
olabileceğine dair okurlara fikir vermeyi amaçlayan ilgi çekici yazılarımızı ve ayrıca pilot 
eğitimlerinde yeni bir modelden bahseden yazımızı Dosya bölümümüzde bulabilirsiniz.
İngilizce dil becerisini geliştirmek isteyenlere destek sağlamak amacıyla Mart 2012’de 
DynEd ile eğitim ortaklığı başlatan Akademimiz, bir yıl içerisinde satışlarda yakaladığı başarı 
nedeniyle Nisan 2013’te ödüle layık görüldü. “DynEd Üstün Başarı Performansı Ödülü”nü 
alan Akademimiz ayrıca, RMIT Üniversitesi’nin bir ürünü olan RELTA adındaki, “Pilotlar 
için Havacılık İngilizcesi Testi”ni uygulama yetkisi alarak başarılarını farklı şekillerde tescil 
ettirmeye devam ediyor. Detaylar sayfalarımız arasında yer alıyor.
Bu sayımızda, her biri detaylı bir çalışmanın ürünü olan makalelerimize yer verdik. “Hava 
Yolu İkram Şirketleri”, “Uzaktan Öğrenme Teknolojileri” ve “Hava Durumu ve Havacılığa 
Etkisi” konulu makalelerimizi ilginize sunuyoruz. 
Akademimiz, yaşayarak öğrenme modelinin kullanıldığı ve katılımcıların her an eğitimde 
aktif ve etkin rolde bulunduğu yeni bir eğitim uygulaması olan EKİP Projesi’ni hayata 
geçirdi. Bu eğitimlerin yanı sıra, WorldTracer Management Sistemi ile ilgili bilgiler ve Uçuş 
Eğitim Merkezimizin bünyesindeki Türk Hava Yolları İlk Yardım Eğitim Merkezi hakkındaki 
ayrıntılar da sayfalarımız arasında.
Havacılık Okulları bölümümüzde bu kez Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nu, 
İz Bırakanlar bölümümüzde “bir Diyarbakır efsanesi” olan Hacı Zülfi Balcı’yı, Röportaj 
bölümümüzde, “ideali, sektörün tamamını kapsamak olan” Tüm Sivil Havacılar Derneği’ni, 
Seyahat köşemizde ise Küba’yı konuk ediyoruz.
Sizi yazılarımızla baş başa bırakmadan önce, önümüzdeki günlerde Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi’ne veda edecek olan Akademi Başkanımız Pof. Dr. Sayın Şahin 
Karasar’a; Türk Hava Yolları’na ve Akademimize yönelik değerli hizmetlerinden ve tüm 
Akademi personeline kıymetli desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, bundan 
sonraki hayatında da başarılarının devamını diliyoruz.

F. Zehra BAYRAK
TAA Genel Yayın Yönetmeni / TAA Editor in Chief

Turkish Aviation Academy recently played host to a major event which gathered many 
international aviation organizations, institutes from various countries, aviation schools, airline 
companies and aviation academies from the four corners of the world. The event, “ICAO 
Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) & TRAINAIR PLUS Regional Symposium, 
Europe and Middle East”, was held in Istanbul on June 17-19, 2013. As part of the event, 
both the organization of the platform titled “Next Generation of Aviation Professionals” (NGAP) 
and TRAINAIR PLUS Regional Symposium, Europe and Middle East were carried out by ICAO. 
Also, during the ceremony conducted within the context of the event, the Academy enjoyed 
the bliss of having received the plaque of membership to the ICAO TRAINAIR PLUS Program. 
Having accomplished all necessary procedures by dint of the studies it had been carrying 
out for about a year, Turkish Aviation Academy became entitled to acquire the status of full 
membership. The details regarding the event, which was deeply appreciated by the attendees, 
are available in the Agenda section of our magazine.
In this issue, we are dealing with the “Future of Aviation Trainings”. In the File section, you can 
find some interesting stories aimed to hazard an opinion about the near future of classroom 
trainings, cabin crew training and technical training, as well as an article mentioning a brand 
new model designed for pilot training.
Having launched a training partnership with DynEd in March 2012 for the purpose of providing 
support to those who seek to improve their English skills, our Academy won an award for the 
success it achieved in sales within a year, in April 2013.
In addition to the “Award of Excellent Performance of Success” granted by DynEd, our 
Academy continues to prove its success by means of a recent authorization to apply the 
“RMIT English Language Test for Aviation” (RELTA) which is a product of RMIT University. 
You can find the details in our pages.
Also in this issue, we give coverage to some intriguing stories, each of which is an output of 
elaborate studies. In our pages, we present the articles titled “Airline Catering Companies”, “Distance 
Learning Technologies” and “Weather Forecast and Its Influence on Aviation” to your interest.
Our Academy recently launched the EKIP Project, a new training practice which enables the 
student to learn by living and experiencing, and play an active role in the training process. 
Apart from these trainings, detailed information on the WorldTracer Management System 
and Turkish Airlines First Aid Training Center, which is a part of our Flight Training Center, is 
waiting for you in this issue of our magazine.
We are hosting Kocaeli University Civil Aviation College in our “Aviation Schools” section; 
Hacı Zülfi Balcı, who is a legendary figure in Diyarbakır, in the “Veterans”; All Civil Aviators 
Association (TUSHAD), the goal of whom is to compass the entire industry of civil aviation, in 
the “Interview”; and Cuba in the “Travel” section. 
Before leaving you esteemed readers to all these stories, we would like to express our 
gratitude to our dear President, Prof. Şahin Karasar, who is to say “goodbye” to Turkish 
Aviation Academy in the days ahead, for his priceless contributions to Turkish Airlines and 
our Academy as well as his kind and precious support for the entire staff, and wish him a 
continued success in his future life.

ICAO TRAINAIR PLUS tam üyeliği ve DynEd Ödülü’yle başarılara devam
Even more success with ICAO TRAINAIR PLUS full membership and an award from DynEd
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ICAO SymPOSIUm wAS hOSTed by The 
ACAdemy IN ISTANbUL 

GÜNDEM / AGENDA

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

Uluslararası havacılık otoriteleri tarafından yapılan tahminlere göre 
yakın gelecekte havacılık sektöründe deneyimli personel eksikliği 
yaşanacak. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO; işte bu 

önemli konuya dikkat çekmek, ayrıca ileride hava taşımacılığı sektörünün  daha 
iyi yerlere gelebilmesine ve yeterli sayıda ve donanımda personelin yetişmesine 
katkıda bulunmak amacıyla “Next Generation of Aviation Professionals” (NGAP) 
adında bir girişim platformu oluşturmuştur. NGAP; öğrencilerden sivil havacılık 
otoritelerine, hava yolu firmalarından havacılık eğitim merkezlerine kadar havacılık 
sektörünün bütün paydaşlarını bir araya getiren bir platformdur. Bu kapsamda 
dünyanın değişik yerlerinde düzenlenen sempozyumlardan biri olan ICAO NGAP 

According to the estimations of international aviation authorities, there 
will not be sufficient number of experienced personnel in the aviation 
sector in the near future. International Civil Aviation Organization, 

ICAO, has established an initiative platform called “Next Generation of Aviation 
Professionals” (NGAP) in order to contribute to the advancement of aviation 
sector to a better place in the future and raising up adequate and qualified 
personnel. NGAP is a platform bringing together all the stakeholders of aviation 
sector including students, civil aviation authorities, airline companies, and aviation 
training centers. In this regard, the hosting of ICAO NGAP & TRAINAIR PLUS 
Symposium, one of the symposiums organized in different regions of the world by 

& TRAINAIR PLUS Symposium’a Akademimizin ev sahipliği yapması oldukça 
önemli. 
ICAO tarafından gerçekleştirilen sempozyumlar; uluslararası hava taşımacılığı 
sisteminin geleceğini işletecek, yönetecek ve sürdürecek olan kalifiye havacılık 
profesyonellerinin nasıl temin edilebileceği üzerine görüş alışverişi yapılması, en 
iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması bakımından eşsiz fırsatlar sunuyor. 
Ayrıca ICAO, havacılık kuruluşları, devlete bağlı kuruluşlar, havacılık okulları 
ve hava yolu firmalarından katılımcıların insan kaynakları, ortaklıklar ve eğitim 
konularında tartışma imkânı bulduğu ideal bir forum ortamı sağlıyor.

11 pAnelden olUşAn dev sempozyUm
Onlarca ülkeden 400’e yakın katılımcının yer aldığı sempozyumda üç gün süreyle 
toplam 11 farklı panel gerçekleştirildi.
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin tanıtım filminin gösterilmesinin ardından 
sempozyum; Akademi Başkanı Prof. Dr. Şahin KARASAR, Sivil Havacılık Genel 
Müdürü Bilal EKŞİ ve ICAO Bölgesel Başkan Yardımcısı George FIRICAN’ın birer 
konuşma yaptığı açılış bölümüyle başladı. 
Sempozyumda ICAO, IATA ve Türk Hava Yolları’nın yanı sıra Uluslararası 
Havalimanları Konseyi (ACI), Singapur Havacılık Akademisi, Uluslararası Uçak 
Sahipleri ve Pilotlar Birliği Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi, 
JAA Eğitim Teşkilatı, DLR, ASI Enstitüsü, Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi, 
Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü, Griffith Üniversitesi, FAA ve SENASA gibi 
pek çok önemli kuruluştan yetkililer konuşmacı olarak yer aldılar.
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
sempozyumda “Havacılığın Cazibesi” konulu panelin moderatörlüğünü Türk 
Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanı Sedat ŞEKERCİ yürüttü. Akademi’de Ticari 
ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürü olarak görev yapan M.Hasan UNCULAR ise 
sempozyumda Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin uygulamalarını anlattığı 
bir konuşma gerçekleştirdi. 

Panellerde ele alınan konular şu şekilde özetlenebilir:
• Havacılıktaki Temel Zorluklar
• Havacılığın Cazibesi
• İnsan Kaynakları Planlaması   
• İşe Alımda ve Eğitimde Yetkinlik Temelli Yaklaşımın Kullanılması
• Ekonomi: Kendi Ayakları Üzerinde Durabilen Bir Eğitim Sisteminin Kurulması
• Öğrenme Konusundaki Yenilikler
• Havacılık Koşullarındaki Değişimler ve Eğitime Etkileri

our Academy is of crucial importance. These symposia organized by ICAO provide 
unique opportunities to exchange views, best practices and experiences on how to 
ensure that enough qualified and competent aviation professionals are available to 
operate, manage and maintain the future of the international air transport system. 
They also represent an ideal forum to discuss human resources, partnerships and 
training issues with ICAO, regional organizations, states, training organizations, 
operators and the industry.

HUge symposiUm composed of 11 pAnels
11 different panels were organized in the symposium lasting for three days with 
the participation of roughly 400 delegates from tens of countries.
Following the screening of the introduction film of Turkish Aviation Academy, 
Head of the Academy Prof. Dr. Şahin KARASAR, Director General of Civil Aviation 
Mr. Bilal EKŞİ, ICAO Deputy Regional Director Mr. George FIRICAN delivered their 
speeches during the opening ceremony.
Along with ICAO, IATA and Turkish Airlines, many representatives from many 
important organizations such as Airport Council International (ACI), Singapore 
Aviation Academy, International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations 
(IAOPA), United Arab Emirates General Civil Aviation Authority (GCAA), JAA 
Training Organization, Deutsches Zentrum Für Luft und Raumfahrt (DLR), The 
ASI Institute, Embry-Riddle Aeronautical University, Royal Melbourne Institute of 
Technology University English Worldwide, Griffith University, FAA and SENASA 
were present in the Symposium. Flight Training President of Turkish Airlines, Mr. 
Sedat ŞEKERCI moderated the Panel themed “Attractiveness of Aviation” in the 
symposium hosted by Turkish Aviation Academy. Also, Mr. Hasan UNCULAR, 
Commercial and Ground Services Trainings Manager in the Academy, addressed 
a speech and explained the practices of Turkish Aviation Academy. 

The subjects discussed in the panels can be summarized as follows:
• Main Challenges in Aviation
• Attractiveness of Aviation
• Human Resources Planning
• Use of a Competency-Based Approach for Recruiting and Training
• Economics: Establishing a Viable Training System
• Learning Innovations
• Changes in the Aviation Environment and Impacts on Training
• NGAP Strategies
• The Framework of TRAINAIR PLUS Programme

ICAO SempOzyumu,
akademi’nin ev SaHipliğiyle iStanbul’da gerçekleşti

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 17-19 Haziran 2013 tarihlerinde ICAO tarafından düzenlenen 
“ICAO Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) & TRAINAIR PLUS Regional Symposium, 

Europe and Middle East” isimli organizasyona İstanbul’da ev sahipliği yaptı.

Turkish Aviation Academy hosted the organization called “ICAO Next Generation of Aviation 
Professionals (NGAP) & TRAINAIR PLUS Regional Symposium, Europe and Middle East” 

organized by ICAO on June 17-19, 2013 in Istanbul.
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• NGAP Stratejileri 
• TRAINAIR PLUS Programı’nın Temel Yapısı
• TRAINAIR PLUS & İnsan Kaynakları Alanındaki   
    Zorluklar
Üç gün süren organizasyon süresince katılımcılar 
hem konuşmacıları dinleyerek havacılık eğitimleri 
alanındaki zorlukları, ihtiyaçları ve gelişmeleri 
takip ettiler hem de panellerin ardından kendileri 
de söz alarak ifade edilen çözüm önerilerine katkı 
sağladılar. 
Sempozyumun ikinci gününün akşamında 
düzenlenen gala yemeği ve halk dansları 
gösterisi de katılımcıların büyük beğenisini 
topladı. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi 
tarafından ayrıca, üç gün süren yoğun programın 
ardından katılımcılar için tekneyle boğaz gezisi 
düzenlendi. İstanbul’a hayran kalan katılımcılar, 
hem sempozyum organizasyonundan hem de 
tekne turundan büyük memnuniyet duyduklarını 
ifade ederek Akademimize teşekkürlerini 
ilettiler. Program, Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim 
Merkezi’nin ziyaret edilmesiyle son buldu.

Organizasyon bence mükemmel ve çok profesyonel. 
Türk Hava Yolları’nın ve Akademi’nin bu programa çok 
büyük bir desteği söz konusu.
Biz her bir kurumun, her bir ekibin personel ihtiyaçlarını 
ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemesini istiyoruz. ICAO 
bu amaçla burada hem NGAP Programı’nı hem de 
TRAINAIR PLUS Programı’nı gerçekleştiriyor. NGAP 
Programı; gelecek nesil havacılık profesyonellerinin 
havacılığa ilgi duymalarının nasıl sağlanacağı, nasıl 
eğitilecekleri ve nasıl elde tutulacaklarıyla ilgileniyor. 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin bugün burada 
üyeliğini tamamlayarak tam üye hâline gelmesi çok 
önemli. Eğitimlerin kalitesinin artmasını ve daha yetkinlik 
temelli eğitimlerin geliştirilmesini sağlayan TRAINAIR 
PLUS Programı, Akademi’deki eğitimleri de çok daha 
kaliteli hâle getirecektir. 

In my opinion, the organization is excellent and very 
professional. We have also a very good support from 
Turkish Airlines and Turkish Aviation Academy.
What we are expecting is that, each organization and 
team should identify their staffing and training needs. 
Here with this event, ICAO is carrying out both the NGAP 
and TRAINAIR PLUS programs in line with this objective. 
The NGAP Program is dealing with how to attract, train 
and retain the next generation of aviation professionals. 
That Turkish Aviation Academy has completed its 
membership process and become a full member for 
the TRAINAIR PLUS Program today is very important. 
The TRAINAIR PLUS Program which aims to enhance 
training quality and further improve competency-based 
trainings will also allow the Academy to enhance its 
training quality even further.

• TRAINAIR PLUS & Human Resources Challenge
During the three days organization, participants followed up the challenges, 
needs and developments in aviation training by listening the speakers, and they 
contributed to solution suggestions by taking the floor following the panels. 
The gala dinner and folk dance show organized in the evening of the symposium’s 

2nd day received tremendous appreciation by the 
participants. Turkish Aviation Academy organized 
a Bosphorus tour on a boat for the participants 
following the three-day busy programme. The 
participants, fascinated by Istanbul, thanked our 
Academy by expressing their gratitude for both 
the symposium organization and the boat tour. 
The programme ended up by visiting Turkish 
Airlines Flight Training Centre. 

cApt. mostAfA 
HoUmmAdy  
(ICAO Havacılık 
Güvenliği Eğitimi 
Bölüm Başkanı / 
ICAO - Chief, 
Aviation Safety 
Training Section)

dr. pAUl BAtes, pHd.  
(ICAO NGAP Komitesi Başkanı & Avustralya - Griffith Üniversitesi 
Havacılık Bölümü Başkanı / Chair of the ICAO NGAP Outreach 
Committee & Head of Aviation at Griffith University, Australia)

Bu bölgesel sempozyumlar; havacılık profesyonellerine dünyada ve 
bölgelerinde neler olup bittiğine dair bilgi sağlamak, ayrıca insanların eğitimi 
nasıl daha cazip hâle getirebileceği, havacılık profesyonellerinin nasıl elde 
tutulabileceği gibi konularda en iyi örnekleri sunmak üzere düzenleniyor. Türk 
Hava Yolları çok hızlı ve çok iyi bir şekilde büyüyen bir şirket. Buraya gelirken 
Türk Hava Yolları’yla uçtum ve bu benim için harika bir uçuş deneyimiydi. Türk 
Hava Yolları Havacılık Akademisi’ni ve Akademi’de gerçekleşen kursları da çok 
profesyonel bulduğumu belirtmek istiyorum. İstanbul’un henüz çok küçük bir 

bölümünü görmüş olsam da bu şehri çok seviyorum ve buraya tekrar tekrar gelmek istiyorum. Son olarak Türk 
Hava Yolları Havacılık Akademisi’ne, bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimi sunuyorum. 
Gerçekten üzerinde çok düşünülmüş ve çok çaba sarf edilmiş bir organizasyon oldu. Teşekkürler. 

These regional symposiums are being held so as to provide information to aviation professionals about what 
is happening globally and also locally within their own regions, as well as to show the best practices of how 
people can make trainings more attractive and how aviation professionals can be retained. Turkish Airlines is an 
organization which is growing amazingly rapidly and in a very sensible way. I traveled with Turkish Airlines to get 
here and it was a wonderful flight experience for me. I would like to state that I really find both Turkish Aviation 
Academy and the training programs provided by the Academy very professional. Although I have seen only a 
small map of Istanbul, I love this city, and I would like to come here again and again. And lastly, I also would like 
to thank Turkish Aviation Academy for hosting this magnificent event. It has really been a very well-organized and 
well-managed event. Thank you.

ismAil AlBAidHAni  
(IATA Eğitim ve Gelişim Enstitüsü (ITDI) – Global Ortaklık & Öğrenme İnovasyonu Başkanı / The Head of Global Partnership & 
Learning Innovation, IATA Training & Development Institute)

Gerçekleşen organizasyonun eşsiz tarafı; sektörün tüm anahtar unsurlarının ve paydaşlarının, gelecek nesil havacılık profesyonellerini ve eğitimi tartışmak 
üzere aynı salonda bir araya gelmesidir. Bu bence çok önemli. IATA olarak bizim ICAO ile birlikte yürüttüğümüz görev; dünya genelinde 450 ortağımızla 
çalışırken ve yılda 92 bin profesyonele ve genç öğrenciye eğitim sağlarken, görevimizin bir parçası olarak sektördeki insan kaynağı gelişimine dikkat 
çekmeye çalışmaktır. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi gerçekten harika bir örnek. Ben daima Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin ne kadar 
büyük bir global rol model olduğunu anlatıyorum. IATA olarak Akademi’yle ortaklık anlaşması imzaladık ve Akademi aynı yıl içerisinde, “2012 Yılı En İyi 
Bölgesel Eğitim Ortağı Ödülü”nü aldı. Bu gerçekten çok etkileyiciydi. Bu, sizin ekibinizin, eğitmenlerinizin, pazarlama aktivitelerinizin, tesisinizin ne kadar 
mükemmel olduğunun bir kanıtı. Afrika’dan, Avrupa’dan, Orta Doğu’dan çok sayıda kişinin Akademinize eğitim almaya geldiğini ve hem Akademi’ye 

hem de güzel ülkenize gelmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi yönetimine ve tüm personeline; bilhassa Sayın Şahin KARASAR’a 
ve Sayın Hasan UNCULAR’a çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk Hava Yolları’ndaki diğer yetkililere, sektörde eğitimi ve gelişimi daima destekledikleri için teşekkür etmek istiyorum.
 
The unique aspect about this event is that it is the first time all the key industry bodies and stakeholders have gathered under the same roof to discuss about the next generation of aviation 
professionals, training. I think this is very important. The task we (IATA) are carrying out together with ICAO is to bring the global perspective as we work with 450 partners worldwide, train 
92,000 professional and young students on annual basis as part of our mission to address the human capital development in the industry. Turkish Aviation Academy is a great example 
in this regard. I always speak about Turkish Aviation Academy as a great global role model. We signed the partnership agreement with the Academy in 2012 and in the same year it was 
awarded as the “Worldwide Top Regional Training Partner”, and this was really impressive. This is certainly a testimony of how excellent you are in your marketing activities, facilities 
and instructors’ proficiency. I know that innumerable people who come to Turkish Aviation Academy from Africa, Europe and the Middle East for training purposes both enjoy studying 
at the Academy and the beauty of your country. I would like to thank the management and all staff of the Academy, and specially Mr. Şahin Karasar and Mr. Hasan Uncular, and also the 
colleagues at Turkish Airlines for their constant support for development and training in the industry.

GÜNDEM / AGENDA

icAo
Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumu olan Uluslararası Sivil Havacılık 
Organizasyonu (ICAO), dünya çapında uluslararası sivil havacılığın güvenli ve sistemli 
gelişimini desteklemek için 1944 yılında kurulmuştur. ICAO; havacılık emniyeti, 
güvenliği, etkinliği ve devamlılığı için, aynı zamanda havacılık çevre koruması için 
gerekli standartlar ve yönetmelikleri belirler. Organizasyon, 191 üye devletin arasında 
sivil havacılığa ilişkin tüm alanlarda işbirliği platformu olarak işlev görür.

icAo 
A specialized agency of the United Nations, the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) was created in 1944 to promote the safe and orderly 
development of international civil aviation throughout the world. It sets standards 
and regulations necessary for aviation safety, security, efficiency and regularity, as 
well as for aviation environmental protection. The Organization serves as the forum 
for cooperation in all fields of civil aviation among its 191 member states.

icAo trAinAir 
plUs progrAmi
ICAO tarafından geliştirilen TRAINAIR 
PLUS Programı, dünya çapındaki havacılık 
eğitim merkezlerinin kurs materyalleri 
geliştirmesinde, bu içeriklerin uluslararası 
bir platformda bir araya getirilmesinde 
ve bu merkezler arasında bir paylaşım 
ağının oluşturulmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. TRAINAIR Programı’nın 
güncellenmiş versiyonu olan ve 2011 
yılında hayata geçirilen TRAINAIR PLUS’ın 
37 ön üye ve 18 tam üye olmak üzere 
toplamda 55 üyesi bulunmaktadır. TRAINAIR 
PLUS’ın Standardize Edilmiş Eğitim Paketleri 
(STP) Kitaplığı’nda şu ana kadar 22 adet 
onaylanmış eğitim paketi bulunmaktadır. 
22 eğitim paketi ise geliştirilmeye devam 
etmektedir.

icAo trAinAir 
plUs progrAmme
TRAINAIR PLUS Programme developed by 
ICAO plays a significant role in promoting 
training materials of aviation training 
centers worldwide, bringing these contents 
together in an international platform and 
establishing a network of exchange among 
these centers. TRAINAIR PLUS, the updated 
version of TRAINAIR programme which was 
realized in 2011, has 55 members in total 
including 37 associate members and 18 full 
members. 22 training packages have been 
validated so far in the Standardized Training 
Packages Library of TRAINAIR PLUS and 22 
training packages are still being developed.

icAo trAinAir plUs progrAm Hedefleri
• Hava taşımacılığının güvenliğini ve etkinliğini arttırır.
• Küresel çapta, havacılık personeli için yüksek standartta eğitim 
geliştirir.
• Havacılık eğitimi için uygun fiyatlı ve uzmanlığa dayalı yaklaşımın 
uygulanmasını teşvik eder.
• Standardize Edilmiş Eğitim Paketlerinin (STP) geliştirme süreci 
boyunca kalite kontrolü sunar.
• Uluslararası STP paylaşım sistemini ve ortak eğitim ağını yönetir.
• Sivil havacılık eğitim kurumları için uluslararası işbirliği sistemi 
oluşturarak kabiliyet geliştirmeyi sağlar. 

icAo trAinAir 
plUs progrAmme oBjectives 
• Improves the safety and efficiency of air transport
• Develops high standards of training for aviation personnel on 
a global basis
• Promotes the implementation of an affordable competency-
based approach for aviation training
• Provides quality control throughout the STP development 
process
• Operates an international STP sharing system and cooperative 
training network
• Implements capacity building by establishing international co-
operative system for civil aviation training institutions
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KristinA scHneider  
(ASI Enstitüsü – Öğrenme Stratejileri ve 
Eğitim Teknolojisi Hizmetleri Başkanı / 
The ASI Institute - Director, Learning Strategies 
and Educational Technology Services)

Bu organizasyonu son derece önemli buluyorum. Nitekim 
bizler uzun yıllar boyunca havacılıkta eğitim konusunda doğru 
dengeyi yakalamaya çalıştık. O zamanlar standartlar yoktu, 

kurallar yoktu ve eğitim neredeyse en son düşünülecek şeydi. Eğitimde uygun yatırımlar yoktu. Şimdi ise artık 
eğitimde bazı standartlara sahip olmaya başladık. Bu bakımdan bu sempozyum çok önemli. Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi çok profesyonel bir kurum. Türkiye’deki insanlar ise gerçekten harika. Ayrıca İstanbul’a da 
âşık olduğumu belirtmek istiyorum.
 
I think this event is fundamentally important because we have been struggling to find the right balance with 
training in the aviation industry for many years. To date there have not been any standards, any rules in this 
respect, and training has almost been the last thing to be thought. Also, there have not been any proper 
investments in training so far. However, today, we are beginning to set some standards. That’s why this 
symposium is very important. Turkish Aviation Academy is a very solid and professional organization. On top 
of that, the Turkish people are great, and I have to admit that I have fallen in love with Istanbul.

dr. micHAel lim  
(Singapur Havacılık Akademisi Başkanı / Director, Singapore Aviation Academy)

Öncelikle Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’ne, bu sempozyumu organize ettiği ve tüm katılımcılara içten misafirperverlik 
gösterdiği için teşekkür ediyorum. Sempozyum programı ve panellerin içeriği çok ilgi çekiciydi ve birçoğumuz için, ülkelerimize 
döndüğümüzde uygulayabileceğimiz yeni konulardı. Ayrıca düzenlenen bu sempozyumların kalitesinin de sürekli olarak arttığını 
gözlemliyoruz. Bu sempozyumlar, ICAO’daki ve TRAINAIR PLUS üyesi havacılık akademilerindeki en son gelişmelerden haberdar 
olmak açısından oldukça önemli ve gerekli. Böylece bizler en iyi uygulama örneklerini paylaşabiliyor ve ayrıca yaygın tehlikelerden 
kaçınabiliyoruz. Bu organizasyonlar ayrıca diğer havacılık profesyonelleriyle iletişim kurmamızı sağlıyor.     
Oldukça başarılı bir şekilde planlanmış olan ve başarıyla yürütülen bu organizasyondan dolayı ve bizlere çok olumlu bir tecrübe 
kattığı için Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’ni kutluyorum.
 
To begin with, I would like to thank Turkish Aviation Academy for organizing this symposium and extending warm hospitality to 

all the delegates. The program and contents of the panel discussions were very interesting and for many of us, many new ideas brought forward during the event 
were worth implementing back home. We also notice that the quality of these events has been increasing steadily. Such symposia are important and necessary to 
keep up-to-date with the latest developments at the ICAO and TRAINAIR PLUS member training academies. They also enable us to share best practices and avoid 
common pitfalls, and afford us the opportunity to get in touch with many other aviation professionals. I would like to congratulate Turkish Aviation Academy for 
organizing this very successfully planned and conducted symposium and for giving us a very positive experience.

“ICAO Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) & TRAINAIR PLUS 
Regional Symposium” which convened aviation training professionals 
from Europe and Middle East in Istanbul had a unique importance for 

our Academy. Turkish Aviation Academy received the membership plaque on 
June 17th, 2013, on the first day of the symposium by upgrading its “associate 
membership” status of ICAO TRAINAIR PLUS Programme granted in August 
2012 to “full membership” in a record time. 
Our Academy broke a record by upgrading from associate membership 
to full membership in such a short time. The right to full membership was 

gained through achieving all the 
processes successfully as a 
result of hard work fulfilled by 
ICAO Course Development Team 
of our Academy, including our 
Travel Documents course in the 
Standardized Training Packages 
(STP) Library of ICAO TRAINAIR 
PLUS.
Whereas three different aviation 
academies were awarded “full 
member” plaques in addition to 
Turkish Aviation Academy, eight 
aviation academies obtained 
“associate member” plaques 
during the ceremony.

“ICAO Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) & TRAINAIR 
PLUS Regional Symposium”un Avrupa ve Orta Doğu bölgesi ayağının 
gerçekleştiği İstanbul’da havacılık eğitimi profesyonellerini buluşturan 

Akademimiz için organizasyonun ayrı bir önemi bulunuyor. Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi, Ağustos 2012’de aldığı “associate membership” 
statüsündeki ICAO TRAINAIR PLUS Programı üyeliğini rekor bir hızla “full 
membership”e dönüştürerek sempozyumun ilk gününde, 17 Haziran 2013’te 
üyelik plaketini aldı. 
Akademimiz, bu kadar kısa bir süre içinde ön üyelikten tam üyeliğe geçerek bir 
rekora da imza attı. Akademimizin 
ICAO Kurs Geliştirme Ekibi tarafından 
yürütülen yoğun çalışmanın 
neticesinde tüm süreçlerin başarıyla 
tamamlanması ve ICAO TRAINAIR 
PLUS’ın Standardize Edilmiş Eğitim 
Paketleri (STP) Kitaplığı’na Seyahat 
Dokümanları kursumuzun dâhil 
edilmesi neticesinde tam üyelik 
hakkı elde edilmiş oldu. Gerçekleşen 
törende, Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi’nin yanı sıra üç farklı 
havacılık akademisi daha “full 
member” plaketini alırken, sekiz 
havacılık akademisi de “associate 
member” plaketlerine kavuştu.

ICAO TRAINAIR pLuS’A 
tam üyelik
FULL membeRShIP TO ICAO TRAINAIR PLUS

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, Ağustos 2012’de aldığı “associate membership” statüsündeki 
ICAO TRAINAIR PLUS Programı üyeliğini rekor bir hızla “full membership”e dönüştürerek 17 Haziran 
2013’te, ICAO Sempozyumu’nda düzenlenen ödül töreninde üyelik plaketini aldı. 

Turkish Aviation Academy received the membership plaque on June 17th, 2013, on the first day of the 
ICAO Symposium by upgrading its “associate membership” status of ICAO TRAINAIR PLUS Programme 
granted in August 2012 to “full membership” in a record time. 

GÜNDEM / AGENDA

icAo trAinAir plUs Üyeliğinin AvAntAjlAri
• Sivil havacılık eğitim merkezlerinin uluslararası işbirliği ağına katılmayı 
sağlar.
• Üyeler TRAINAIR PLUS kurs geliştirme metodolojisini uygulayarak ve 
onaylanmış STP havuzuna ulaşarak eğitim müfredatlarını geliştirebilir. 
• En iyi eğitim uygulamalarını paylaşmak için işbirliğini destekleyen bir forum 
ortamı sunar. 
• Üyeler yayınlarında ve antetlerinde TRAINAIR PLUS ve ICAO logolarını 
kullanabilirler.

Benefits of icAo trAinAir plUs memBersHip
• Join established international cooperative network of civil aviation training 
centers
• Members can upgrade their curriculum applying the TRAINAIR PLUS 
course development methodology and accessing a pool of validated STPs
• Provides a forum that supports cooperation to exchange the training best 
practices 
• Members may use the TRAINAIR PLUS and ICAO logo on their publications 
and letterheads
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futurology is a discipline which aims to explore and find out what we 
can know about the future of the mankind and how we can utilize this 
knowledge so as to reach our desired future, starting from the present 

conditions. One of the main topics focused by futurists is the future trends of 
education and training.
Thomas Frey, an American futurist, envisages a prospective education system 
which will be of a curiosity-driven and extremely individual-centric nature and 

Gelecekte meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında verilecek kabin 
memurluğu eğitimlerinde, eğitim bilgisayar destekli olacak; katılımcıların ölçme ve 
değerlendirmelerini kendi kendilerine yaptıkları bir sisteme geçilecektir. Havacılık 
endüstrisi ile ilgili doküman ve kaynaklara ulaşım çok kolay olacağı için, meslek 
eğitimi alan öğrenciler havacılık kültürüne geniş pencerelerden bakabilecek; 
bütünü görüp, durdukları noktayı daha kolay anlayacaktır. 
Gelecekte hava yolları; ihtiyaçları doğrultusunda, meslek okullarında eğitim 
almış kabin memurlarını seçerlerken uygunluk ve yeterlilik testleri yapacaklardır. 
Hava yolları, verdikleri eğitimlerde kabin memurlarının bilmekle yapmak arasındaki 
farkı uygulamalarla fark etmelerini sağlayacaklardır. Kabin memurları; hava yolu 
firmaları tarafından, uygulamaya yönelik olay odaklı çalışmalarla ve gerçeğe yakın 
koşullar altında, sınav ağırlıklı değil, uygulama ağırlıklı değerlendirileceklerdir.
Gelecekte, meslekte deneyimli olan eğitmenler; sunuma hapsolmuş değil, 
serbest bilgiyi, farklı yorumlarla ve eğitim yelpazesini genişleterek sunma 
becerilerini kullanacaklardır. 

DOSYA / FILE

Özlem ŞAKİROğLU (Kabin Yer Eğitim Öğretmeni / Cabin Ground Training Instructor)

gelecek bilimi; eldeki verilerden yola çıkarak, insanlığın geleceği hakkında 
neler bilebileceğimizi ve bu bilgileri arzulanan geleceklere ulaşmak için 
nasıl kullanabileceğimizi keşfetmeye çalışan bir disiplindir. Gelecek 

bilimi araştırmalarının odaklandığı konulardan biri de eğitim ve öğretim trendleridir.   
Amerikalı fütürist Thomas Frey’in öngörüsü; geleceğin eğitiminin merak güdümlü 
olacağı ve öğrenmenin aşırı bireyselleşeceği, eğitimin şu anki kadar öğretmen ve 
okullara bağlı olmayacağı, kişisel kontrolün ön plana çıkacağı ve isteyenin istediği 
yerde, istediği şeyi öğrenebileceği yönündedir. Geleceğin eğitim sisteminde 
öngörülen sistem, öğretmenlere ve okullara daha az bağımlı eğitimi ve daha çok 
kişisel kontrolü kapsıyor. 
Geleceğe hazır olmak için eğitimde büyük bir dönüşüm gerekiyor. Gelecekte söz 
sahibi olmak için edinilmesi gereken “bilgi yönetimi” becerisi; ulaşılan bilgiyi 
doğru değerlendirmeyi, bilgiyi doğru sınıflandırıp doğru yerde kullanmayı, neyi 
bilip neyi bilmediğini ayırt etmeyi, bu bilginin nerede kullanılacağını bilmeyi 
içeriyor. 
Gelişen teknoloji, hava taşıma araçlarında yakıt tüketimi, emisyon, atık ve gürültü 
oranlarını düşürmeyi hedefliyor. Yolcularına tamamen farklı uçuş deneyimi 
sunacak olan yeni kabin düzenlemelerinde ise kişiselleştirilmiş alanlarla her 
yolcuya kendisini özel hissettirecek koltuklar; sanal konferanslara katılmasını, 
alışveriş yapmasını sağlayacak bağlantılar; istediği ikramı istediği şekilde 
alabileceği bir servis ortamı planlanıyor.
Bir hava aracı insan taşıdığı sürece ekiplere ihtiyaç duymaya devam edecektir. 
Geçmişe bakınca uçuşlarda iş yükünün daha fazla olduğu, az otomasyonda 
uçuş ekiplerinin aynı işi sürekli yaptıkları görülmektedir. Bugün ise yol takibi gibi 
işlerde bilgisayar sistemlerinden destek alınmakta; otomasyon geliştikçe, uçuş 
ekiplerinin iş yükü içerisinde kontrol ve karar verme mekanizmaları önemli bir 
rol almaktadır. Teknoloji ne kadar gelişse de otomasyon ve insan interaktivitesi 
devam etmektedir. Operasyonel sürdürülebilirlik için etkin eğitimli ekiplere ihtiyaç 
devam edecektir. 
Havacılık sektöründe çalışanların; CRM becerilerinden olan durum farkındalığı ve 
karar verme becerileriyle teknik ve teknik olmayan becerilere sahip olması bir 
zorunluluktur. 
Eğitim sisteminde birtakım temel yanılgılar bulunmaktadır:
• Öğrenciler, öğretmensiz öğrenemez.
• Sınıfın dışında öğrenme gerçekleşmez.
• Okulu bitirmekle yetkinlik aynı şeylerdir. 
• Mezun olduğunuzda, öğrenmeyle ilgili her şeyi geride bırakmışsınız demektir.

also much more independent from instructors and educational institutions than 
it is today, on a much different platform where the individual decides on where 
and what to learn. The education system anticipated for the future employs an 
understanding which is less dependent on teachers and schools, but much 
more individualistic.
Getting ready for the future requires a thorough transformation in education. The 
skill of “knowledge management”, needed to be acquired to have a say in the 
future, includes utilizing the knowledge obtained, classifying and using it in the 
right place or knowing where to use it in other words, and also recognizing what 
is known and what is not known.
Developing technologies seek to reduce the rates of aircraft fuel consumption, 
engine noise and emissions. New cabin configurations, on the other hand, 
are designed in a way to lead passengers to feel special by means of utterly 
personalized areas with comfortable seats and network facilities enabling them 
to attend a virtual conference or do an online shopping, as well as with an 
environment where each passenger can determine the way he/she gets the on-
board service.
An aircraft will need to have a crew as long as it carries passengers. If we 
look back to the past, we can see that workloads were much heavier and flight 
crews would perform the same operations again and again because of limited 
automation. 
Today, however, computer-aided systems are used in complicated operations 
such as navigation, and as automation systems advance, the mechanisms of 
control and decision-making of flight crews in workloads become more and 
more prominent. 
No matter how far technology advances, the interaction between human and 
automation systems continues to exist.
Well-trained crews will always be needed for operational sustainability.
Possessing skills like situational awareness and decision-making, which are of 
CRM skills, as well as technical and non-technical ones is a must for those who 
work in the aviation industry.
There are a number of basic delusions regarding education systems:
• Students cannot learn without teachers,
• Learning is not possible out of the classroom,
• Graduation means competence, 
• If you are a graduate, it means you have left everything about learning behind.
In the future, cabin crew trainings, which will be provided by labor schools 
and vocational high-schools, will be computer-aided, and a system enabling 
students to carry out their own assessment and evaluation will be put into effect. 
Since it will be much easier to access to the documents and resources related 
to the aviation industry, students undergoing vocational trainings will be able to 
look at the aviation culture from a wider perspective, see the whole picture, and 
easily spot the point at which they are.
In the future, airline companies will perform eligibility and proficiency tests 
when employing cabin crew applicants trained at vocational high-schools. In the 
course of trainings they provide, companies will ensure applicants to distinguish 
the difference between knowing and doing through various practices. The 
competence of cabin crew members will be assessed through case-oriented 
practices carried out under realistic conditions with an understanding prioritizing 
an application-oriented approach rather than an exam-oriented one.
In the future, instructors experienced in their professions will further utilize 
their skills in presenting information by adopting a view which requires going 
beyond monotonous presentations, and expanding the scope of education.

Gelecekte kabin ekibi eğitimleri naSıl olacak?

Geleceğin HaVacIlIk eğitimleri 
The FUTURe OF avıatıon traınıngS

How wıll cabın crew traınıng be done ın tHe future?
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in our complex world of aviation it is simply impossible to train for a 
successful outcome of the infinite number of all possible abnormal and 
emergency situations, as a means to prepare for the unexpected. Because 

we do not know what will happen, we cannot train for it, but we can prepare for 
it through competency-based training.
The MPL training scheme concentrates on the core competencies of pilots of 
modern jet transport airplane emphasizing the aspect of multi-crew operation 
from the early stages of the training. It prioritizes the overarching principle of 
Threat and Error Management (TEM) considering the fact that the vast majority 
of incidents and accidents in civil aviation are caused by a lack of interpersonal 
skills (communication, leadership and teamwork, workload management, 
situational awareness and structured decision making). Beyond that the MPL 
considers the threats inherent to increased automation and reduced manual 
flying. Although this new approach to ab-initio pilot training is NOT driven by 
economic aspects, the outcome based focus will result in the reduction of 
training time thus leading to higher efficiency. 
The obvious improvement of the training quality will lead to improved safety 
standards in cockpit operation. Compared to current ab-initio airline pilot training 
the MPL scheme shifts a substantial part of training from real airplane into 
Flight Simulation Training Devices (FSTD) hence reducing noise and airspace 
congestion. 
The MPL is a contribution to the on-going effort to preserve and improve the 
safety standard of civil aviation cockpit operation in view of the doubling of its 
volume within the next two decades. 

mpl trAining Aims to 
• Replace by competency-based training the traditional application of box-
ticking, hours based, prescriptive syllabi. Furthermore, ICAO has defined 
competency as “the combination of Knowledge, Skills and Attitudes (KSAs) 
required to perform a task to a prescribed standard under a certain condition”. 
• Guide students seamlessly from ab-initio training to airliner type rating, using 
simulation designed for multi-crew training. 
• Address the increased rates of loss of control in airline operations through 
Upset Prevention and Recovery Training (UPRT). 
• Combat the continuing dominance of multi-crew human factors in accidents 
through Threat and Error Management (TEM) and Crew Resource Management 
(CRM). 

Önümüzdeki yirmi yıl içinde sivil havacılıktaki uçuş hacminin ikiye katlanacağı 
göz önüne alındığında, MPL, kokpitteki emniyet standartlarının korunması ve 
yükseltilmesi yolundaki çabalara büyük bir katkı niteliğindedir.

mpl eğitiminin Hedefleri
• Kâğıtlardaki kutucuklara tik atmakla geçen, uçuş saatlerinin esas alındığı ve 
esneklikten yoksun müfredatlarla sınırlı alışılageldik eğitim uygulamalarının yerine, 
yetkinliğe dayalı eğitim modelini getirmek (ICAO, “yetkinlik” kavramını “bir görevi 
belli şartlar altında, belirlenmiş standartlara uygun biçimde ifa edebilmek için 
gereken bilgi, beceri ve tutumların bir arada bulunması” şeklinde tanımlamıştır.) 
• Çoklu ekip eğitimleri için tasarlanmış simülasyonlarla, öğrencilerin başlangıç 
eğitiminden tip intibak eğitimine sorunsuzca geçmelerini sağlamak
• Artan “uçuş kumandasını yitirme” vakalarını Kumanda Kaybını Önleme ve 
Giderme Eğitimi ile aşağı çekmek
• Tehlike ve Hata Yönetimi ve Ekip Kaynakları Yönetimi’ni kullanarak, çoklu ekip 
uçuşlarında meydana gelen kazaların bir numaralı sebebi olan “insan faktörü” ile 
mücadele etmek   
• Hava Trafik Kontrolü ile kokpit arasındaki iletişim zaaflarını asgari düzeye 
indirmek
Çoklu Ekip Pilot Lisansı (MPL); ICAO’nun Hava Seyrüsefer Hizmet Usulleri - Eğitim 
Yönetmeliği (PANS-TRG) Bel. 9868’de yayımlanan Ek-1 hükümleri çerçevesinde 
kabul ettiği, hava yolu operasyonlarına özel ilk profesyonel pilot lisansıdır.

mpl eğitiminin AvAntAjlAri
• MPL, hava yolu pilotlarının başlangıç eğitimine odaklanmaktadır.
• Kalite, uygulanabilirlik ve emniyet unsurları göz önünde bulundurularak hava 
yolu operasyonları için özel olarak tasarlanmıştır.
• Geleneksel uçuş saati doldurma anlayışından ziyade dinamik eğitim süreci 
yaklaşımını benimser.
• Görev analizleriyle tesis, öğretim tasarımlarıyla da tatbik edilen bilgi, beceri ve 
tutumları kullanarak “yetkinliğe dayalı” bir eğitim sunar.
• Aşağıda sıralanan modern hava yolu eğitim gereksinimlerini tek çatı altında 
toplar:
• Hafif eğitim uçaklarından ziyade uçuş simülatörlerine ağırlık verilmesi
• Baştan sona CRM/çoklu-ekip anlayışı ve Tehlike ve Hata Yönetimi (emniyet 
getirisi) 
• Uçakta zorunlu kumanda kaybını giderme eğitimi (emniyet getirisi)
• Uçuş Simülasyonu Eğitim Araçlarında temsili Hava Trafik Kontrol ortamı eğitimi 
(emniyet getirisi)

mpl’in AsgAri pArAmetreleri 
ICAO Ek-1, yenilikçiliğe ve yaratıcılığa kapı açmaktadır. ICAO Ek-1’de yetkinlik 
esaslı MPL programı için karşılanması gereken yalnızca üç temel parametre 
belirtilmiştir: 
1. Eğitim uçaklarıyla gerçekleştirilen eğitimler PPL (+ gece uçuşu + aletli uçuşa 
giriş + kumanda kaybını giderme) eğitimlerinden az olmamalıdır. (MPL, programı 
karmaşık hâle getirdiği için, Hususi Pilot Lisansı (PPL) çıkarılmasını zorunlu 
kılmamaktadır.)
2. Toplam eğitim süresi (uçak ve simülatör eğitimleri) asgari 240 saat olmalıdır.
3. MPL programını tamamlayan pilot, İlk Çalıştırma Deneyimi safhasına 
başlamadan tip intibak eğitimi gerektiren (yolcusuz) çok pilotlu uçakla asgari 12 
kalkış-iniş gerçekleştirmelidir; ancak bu sayı ulusal düzenleyici kurumların onayı 
ile 6’ya kadar düşürülebilir.

DOSYA / FILE

Havacılığın karmaşık dünyasında, 
tüm beklenmedik durumların 
senaryoya dâhil edildiği bir eğitim 

programı hazırlamak elbette mümkün 
değildir. Hele ki ortada sonsuz sayıda acil 
ya da olağandışı durum ihtimali varken. 
Ancak, her ne kadar daha önce hiç tecrübe 
edilmemiş acil bir duruma karşı “eğitimli” 
olunamasa da, yetkinliğe dayalı bir eğitim 
sayesinde “hazırlıklı” olmak mümkün.
MPL (Multi-Crew Pilot Licence / Çoklu 
Ekip Pilot Lisansı) eğitim planı, hava yolu 
pilotlarının öz becerilerine odaklanarak 
eğitimin ilk safhalarından itibaren “çoklu 
ekip operasyonu” kavramına vurgu 
yapmaktadır. Ayrıca sivil havacılıktaki 
kazaların büyük çoğunlukla (iletişim, 
liderlik/takım çalışması, iş yükü yönetimi, 
durum farkındalığı ve yapılandırılmış 
karar verme gibi) sosyal becerilerin 
eksikliğinden kaynaklandığı gerçeğini göz 
önünde bulundurarak, Tehlike ve Hata 
Yönetimi ilkesine öncelik tanımaktadır. 
Bunun da ötesinde, MPL, uçuşlarda 
artan otomasyonun ve azalan insan 
müdahalesinin beraberinde getirdiği 
tehditleri hedef alır. Her ne kadar başlangıç 
eğitimine yönelik bu yeni yaklaşım iktisadi 
gerekçelere dayanmasa da, sonuç odaklı 
bakıldığında eğitim sürelerinin kısaldığı, 
buna bağlı olarak da verimliliğin arttığı 
görülmektedir.

Eğitim kalitesindeki hissedilir artış, kokpit görevlerindeki emniyet standartlarının 
yükselmesine de zemin hazırlamaktadır. Mevcut başlangıç pilot eğitimlerine 
kıyasla MPL; eğitim programının çok daha büyük bir bölümünü gerçek uçak 
kokpitleri yerine Uçuş Simülasyonu Eğitim Araçlarında icra etmekte, böylece hem 
gürültü kirliliğini hem de hava trafiği yoğunluğunu azaltmaktadır.

* Bu yazı, www.iata.org internet sitesinden alıntılanmıştır.
* Excerpt from www.iata.org

• Mitigate the prevalence of miscommunication with Air Traffic Control (ATC).
The Multi-Crew Pilot License (MPL) is the first airline-dedicated professional 
pilot license, adopted by ICAO as part of Annex 1, published in the Procedures 
for Air Navigation Services - Training (PANS-TRG), doc 9868.

tHe AdvAntAges of mpl trAining
• MPL focuses on ab-initio training for the airline pilot.
• Determinedly designed for airline operations, with quality, relevance, and 
safety in mind.
• Dynamic rather than hours-prescriptive.
• Competency-based, using KSAs established through task analysis, and 
applied through instructional design.
• A set of modern airline training requirements which include: 
• Greater emphasis on flight simulation than light training aircraft 
• Embedded CRM/multi-crew concept and TEM throughout (safety dividend) 
• Mandatory upset recovery training in aircraft (safety dividend) 
• Simulated ATC environment in FSTD training (safety dividend) 

minimUm pArAmeters of mpl 
ICAO Annex 1 intentionally provides room for innovation and creativity. In the 
competency-based MPL course in ICAO Annex 1 there are only 3 fundamental 
parameters which must be met: 
1. Training in actual training aeroplane must not be less than for a PPL (+ night 
flying, + introduction to basic instrument flying, + upset recovery). (NB MPL 
does not require the issue of a PPL, which complicates the syllabus.) 
2. Total training time (the sum of aircraft and FSTD) must be at least 240 hours. 
3. At least 12 take-offs and landings are performed in LT (with the possibility 
to reduce to 6 under National Regulatory approval) on the aeroplane (MPA) for 
which the type rating is sought (without passengers on board), before the MPL 
graduate is allowed to start the IOE phase. 

mPl (Çoklu ekiP Pilot lisansI)*

tHe lateSt trend ın pılot traınıng: 
mPL – mULTI-CRew PILOT LICeNCe 

pilot yetiştirilmeSinde en Son trend:
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in parallel with the evolution of technologies used in aviation, aircraft 
maintenance trainings continuously embrace new technological 
improvements and develop by creating new concepts. Looking at the 

trainings given for the Boeing 707’s or Airbus 300’s back in 1970’s, it could 
easily be seen that classroom-based and instructor-centered trainings were 
very widespread. However, the advanced aircraft systems of today have made 
a training design which, by the help of digital assistants, would help technicians 
familiarize with the new systems installed on the aircraft, obligatory; instead of 
one which only involves the classroom.
For instance, in the past, a technician would have to analyze electrical diagrams 
in detail and make measurements on electrical circuits. Back in the day, part 
replacements “on suspicion” were more common. However, in the late ‘80’s, 
on-board maintenance systems, which we see on modern airliners, were 
introduced. Now that those systems had made the entire process easier and 
faster, and the content of aircraft maintenance training needed to be redesigned 
accordingly. From then on, aircraft technicians would have to learn how to 
use aircraft systems, and create reports out of them, how to interpret those 
reports and use aircraft maintenance documents in the light of them - instead 
of learning how to read detailed diagrams. For this reason, trainings have had to 
become more than just a presentation by an instructor, provide trainees with the 
opportunity to use the simulations of aircraft computer systems.
The more the aircraft systems simplify the technicians’ work, the faster their 
adoption will be. A technician who has to painstakingly search his books in order 
to find where a circuitbreaker is, will prefer and easily adopt using the on-board 
computer system, as it cuts the working time down to seconds.
Of course, these novelties on the aircraft and in aircraft maintenance training 
were not welcomed equally by everyone. While members of the new generation 
whom we can call the “digital race” accommodated themselves to computers 
more easily and quickly, older technicians who were not as familiar to the digital 
world as the younger ones accommodated more slowly and half-heartedly. 
At this point, the designers of aircraft maintenance trainings had a key role, 
because it was a necessity to develop a comprehensible content for technicians 
of any age and experience, and create scenarios accordingly. So were born 
the classrooms of maintenance simulations, and today they are developing 
constantly.

cUrrent Use of AircrAft 
mAintenAnce simUlAtions
Today, these simulations are mainly used as a support to theoretical classroom 

yeni nesil simÜlAsyonlAr ve 
geleceğin UçAK BAKim eğitimleri
Bu simülasyon üreticileri, sanal gerçeklik şeklindeki modellemeler üzerinde 
çalışmalarına devam etmektedir. Bu teknoloji hayata geçirildiğinde, elinde sensörlü 
eldivenleri olan kursiyerler, uçak ortamı görüntüsünü yansıtan gözlüklerle gerçek 
uçakta imiş gibi motor kaportasının altına yatacak ve kilitlerini açacak, pompayı 
takıp kaportayı kaldıracak, motor üzerinde start valfin kelepçelerini söküp valfi 
yerinden çıkarabilecektir. Bu şekilde, yeni nesil uçak bakım eğitimleri; pratik yapmış 
bir teknisyenin uçak üzerindeki işlemlere daha kolay adapte olmasının haricinde, 
çok önemli bir amaca da hizmet etmiş olacaktır. O da, emniyet bilincidir. Her 
ne kadar şu andaki eğitimlerde emniyet tedbirlerinin harfiyen uygulanması telkin 
edilse de bu konu sadece teoride kalmaktadır. Günümüzdeki pratik eğitimlerin 
birinci gayesi de bu olmakla beraber, pratik eğitimlerdeki bütün konuların faal 
uçak üzerinde ve gerçek bakım ortamında uygulanmasının zorluğu aşikârdır. 
Dolayısıyla sanal gerçekliğin imkânları kullanılarak bu işlemler gerçek uçaktaki 
ile birebir benzerlikte uygulanırken, ilgili prosedür adım adım uygulanacağı için 
bütün emniyet tedbirleri harfiyen yerine getirilecektir. Böylece emniyet kültürü, 
teknisyen için daha kalıcı bir tavır hâline dönüşecektir. Ayrıca bu yardımcıların 
eğitim ortamında kullanılmasının yanı sıra, uçak bakım merkezlerinde kullanımı 
da mümkün olacak; böylece sürekli tekrarlanacak egzersizlerle teknisyenlerin 
bilgilerini güncel tutmaları temin edilebilecektir.

DOSYA / FILE

Murat KÖSE (Teknik Eğitim Müdürü / Technical Training Manager)

Uçaklarda kullanılan teknolojinin evrimine paralel olarak, uçak bakım 
eğitimleri de teknolojik yenilikleri bünyesinde kullanmaya ve yeni 
konseptler üreterek gelişmeye devam etmektedir. 70’li yılların Boeing 

707 veya Airbus 300 eğitimlerine bakıldığında daha çok eğitmen merkezli sınıf 
eğitimleri ile karşılaşılıyordu. Gelişen uçak sistemleri ise, sınıf eğitiminden ziyade 
dijital yardımcıların desteğinde ve teknisyenleri uçaktaki yeni sistemlere aşina 
kılacak bir eğitim tasarımını zorunlu kılmıştır. Söz gelimi, önceden bir Airbus 300 
uçağında arıza çözme işlemi için elektrik şemalarını ayrıntılı bir şekilde analiz etmek 
ve elektrik devrelerinde ölçümler yapmak durumunda kalınırdı; “şüphe üzerine” 
uçak parçası değiştirme işlemleri daha sık meydana gelirdi. Ancak 80’li yılların 
sonunda yolcu uçaklarında gördüğümüz uçak bakım bilgisayar sistemleri (on-board 
maintenance system) ile, bütün bu işlemlerin daha az emek ve zaman sarfiyatıyla 
gerçekleştirilmesi imkânı doğdu. Hâl böyle olunca, uçak bakım eğitimlerinin 
içeriğini de buna göre yeniden tasarlamak gerekti. Artık uçak teknisyenleri ayrıntılı 
şemaları okumayı öğrenmekten ziyade, uçak bilgisayar sistemlerini kullanmayı; 
buradan rapor almayı, bu raporları yorumlamayı ve uçak bakım dokümanlarını bu 
raporların verilerini takip ederek kullanmayı öğrenmek zorunda kaldılar. Bundan 
dolayı eğitimler de sadece bir eğitmenin sunumundan ibaret olmak yerine, 
kursiyerlere uçak bilgisayar sistemlerinin simülasyonlarını kullanma imkânı 
sunmak durumunda kaldı. Uçak sistemleri teknisyenlerin işini kolaylaştırdıkça bu 
sistemlerin benimsenmesi de o derece hızlanacaktır. Bir sigortanın yerini bulmak 
için kitaplardan uzun süre araştırma yapan bir teknisyen, uçaktaki bilgisayar 
sistemini kullanarak sigortaya saniyeler içinde ulaştığından, bu yöntemi kullanmayı 
alışkanlık hâline getirecektir. Uçaktaki ve uçak bakım eğitimlerindeki bu yenilikler, 
tabii olarak herkes tarafından aynı şekilde karşılanmadı. “Dijital ırk” diyebileceğimiz 
kuşaklar bilgisayarlara daha kolay ve hızlı bir uyum gösterirken dijital dünyayı 
ileriki yaşlarda tanımış teknisyenler buna uyum sağlamakta biraz daha geç veya 
isteksiz davrandılar. Burada uçak bakım eğitimlerinin tasarımcılarına büyük iş 
düşüyordu. Çünkü her yaş ve tecrübeden teknisyeni bu teknolojiye adapte edecek 
bir içerik geliştirmek ve senaryoları buna göre oluşturmak gerekiyordu. İşte “bakım 
simülasyon sınıfları” bu ihtiyaçlarla doğdu ve gelişimini sürdürmektedir. 

UçAK BAKim simÜlAsyonlArinin 
gÜnÜmÜzdeKi KUllAnimlAri
Günümüzde bu simülasyonlar teorik sınıf derslerini desteklemekte kullanıldığı 
gibi pratik eğitimlerin de bir kısmını bu simülasyonlarla gerçekleştirme imkânı 
bulunmaktadır. Şu andaki imkânlarla bu simülasyonlar, bilgisayar ortamındaki 
iki boyutlu yazılımlar ve dokunmatik kokpit panellerinden oluşan üç boyutlu 
ekipmanlar şeklindedir.

courses while they can still be used as devices for practical training, albeit 
partly. With current technological abilities, they are in form of 2D software as 
well as of 3D software complete with touch-screen cockpit panels.

next generAtion of simUlAtions And AircrAft 
mAintenAnce trAinings of tHe fUtUre
Simulator manufacturers are currently working on models which use virtual 
reality technologies. Once that aim is achieved, trainees wearing sensor gloves 
and virtual reality glasses which reflect a simulated environment of an aircraft, 
will lie down under the engine, unlock the latches, insert the pump and lift 
the cowling, take apart the clamps of the starter valve and dismount the part 
completely.
This way, the next generation of aircraft maintenance will – aside from familiarizing 
the technician to operations on the aircraft more easily – serve another crucial 
purpose, which is, creating safety awareness. Even though trainees of today are 
taught to pursue safety instructions by the letter, this teaching doesn’t go beyond 
theory. While this aspect is the main point of the modern practical training, 
difficulties of applying every chapter of practical training on real and operational 
aircraft are crystal-clear. So, thanks to the potentials of virtual reality, “almost 
real” applications of these kinds of operations will be possible, and every safety 
precaution will be taken strictly, for procedures will have to be followed step 

uçak bakım eğitimlerinde

       teknoloJik yenilikler
tecHnologıcalnoveltıeS ın aırcraft
maıntenance traınıngS 
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by step, just like in real life. Thus, 
safety culture will become an even 
more permanent behaviour for the 
technician. Besides, this kind of 
support will be used in the aircraft 
maintenance center as well as the 
training environment, keeping the 
technician’s knowledge up-to-date 
with regular exercises. 
Despite the fact that training 
simulators of today play only 
a minor role in approved 
maintenance trainings, their use 
will get more widespread as their 
capabilities are improved gradually. 
When that happens, the role of the 
instructor will evolve from being 
a lecturer into being a supervisor. 
With that kind of training, a 
trainee-focused approach, rather 
than an instructor-focused one, 
will come into effect. Probable 
aircraft technologies of the future 
will render in-depth knowledge 
on systems unnecessary and the 
content of trainings will focus more 
on how to gather data from the 

systems than on what happens inside those systems.
While aircraft systems of today are limited to report malfunctions and the 
probable malfunctioning parts, it is highly possible that in the future, upon 
receipt of a malfunction report, the systems will do the necessary tests and 
reparations autonomously – leaving only the job of replacing the part to the 
technician. Thus, the contents of trainings will be reshaped accordingly and, 
maybe one day, classroom trainings will become totally obsolete. This brings 
in mind the computerized and Internet-based trainings of today. The national 
and international regulations currently in effect do not approve these kinds 
of trainings. However, upon intense demand from the sector and with new 
opportunities offered by the developers of training technologies, today, it is put 
on the agenda to allow some of the courses to be given remotely. One does 
not have to be a fortune teller to foresee that, in the future, the percentage of 
distance learning will increase and simulation technologies will be utilized more 
widely; and that the day will come that courses will consist only of these two 
stages.
Another point that should not be overseen is the practical training which will be 
needed in aircraft maintenance operations. Even if aircraft systems are taught 
via virtual assistants, as long as part replacements are done with classical 
methods, technicians will have to be required to take trainings that will improve 
their manual skills and craftsmanship. This makes practical training workshops 
indispensable. However, at this point, one should differentiate basic training and 
type training correctly. Use of digital assistants in basic training programs of the 
future will be widespread, but traditional methods will continue to be used in 
practical trainings. On the other hand, type trainings will consist mainly of virtual 
assistants and remote training methods.

DOSYA / FILE

Mevcut bakım simülatörleri, onaylı bakım eğitimlerinin sadece küçük bir kısmını 
oluştursa da, bu simülatörlerin kabiliyetlerinin artması ile, eğitimlerin daha 
büyük bir kısmının dijital yardımcılar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi mümkün 
olacaktır. Bu durumda eğitmenin rolü, ders vermekten ziyade kılavuzluk yapmaya 
evrilecektir. Bu eğitimlerle, eğitmen odaklı değil kursiyer odaklı yaklaşım etkin 
hâle gelecektir. Geleceğin muhtemel uçak teknolojisi, sistemler hakkında ayrıntılı 
bilgiyi gereksiz kılacak; eğitimlerin içeriği ise, uçaktaki sistemleri öğretmek yerine, 
bu sistemlerdeki bilgilere ulaşmayı öğretmeye odaklanacaktır.
Hâlihazırdaki uçak sistemleri, arızaları ve muhtemel arızalı parçayı raporlamakla 
sınırlı iken; belki de gelecekte, arıza raporu alındıktan sonra sistem, gerekli 
testleri ve arıza çözme işlemlerini de kendi kendine yapacak, teknisyene sadece 
arızalı parçayı değiştirmek kalacaktır. Dolayısıyla eğitimlerin içeriği de buna göre 
şekillenecek ve sınıf eğitimleri zamanla sıfırlanabilecektir. Bu da ister istemez 
gündemimize sanal ortamdaki eğitimleri ve uzaktan eğitimleri getirmektedir. Şu 
anda yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuat, uçak bakım eğitimlerinde 
uzaktan eğitimleri onaylamasa da, sektörden gelen yoğun baskılar ve eğitim 
teknolojileri üreten firmaların sunduğu yeni imkânlarla beraber, kursların bir 
kısmının uzaktan eğitim desteği ile gerçekleştirilmesi imkânı gündeme alınmıştır. 
Gelecekteki kurslarda uzaktan eğitim yüzdesinin artacağını ve simülasyon 
teknolojilerinin imkânlarından daha çok faydalanılacağını; hatta kursların tamamen 
bu iki aşamadan ibaret olacağını tahmin etmek hiç de zor değildir. 
Unutulmaması gereken bir nokta da, uçaktaki bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak 
pratik beceri eğitimleridir. Her ne kadar uçak sistemleri sanal yardımcılarla öğretilse 
de, uçakta parça söküp takma işlemi klasik yöntemlerle yapıldığı müddetçe 
teknisyenlere bu işlemler için el melekelerini geliştirici eğitimler verilmek zorunda 
kalınacaktır. Bu da pratik eğitim atölyelerini zorunlu hâle getirmektedir. Ancak bu 
noktada temel eğitim ve tip eğitiminin ayrımını doğru yapmak gerekir. Dolayısıyla, 
geleceğin temel eğitim programlarında dijital yardımcıların kullanımını daha da 
yaygınlaşacak; pratik eğitimlerde ise muhtemelen mevcut yöntemler varlığını 
devam ettirecektir. Öte yandan, tip eğitimleri ise daha çok sanal yardımcılar ve 
uzaktan eğitim yöntemlerinden oluşacaktır.

technology will play a very dominant role in the education world of the 
future.  Thanks to developing mobile communication technologies 
and communication protocols, people are now able to reach a lot of 

information anywhere and anytime, which is already changing many things. 
And even now, these changes affect the way certain jobs are performed. Five 
years ago, we saw articles saying that the number of “universities without walls” 
would increase and that we would not have any physical universities in 20 years, 
and today we are getting signals that this process will take place even faster. 
Some authors argue that technology will not only provide convenience, but may 

Dr. Hakan ERDUN  (Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış Müdürü / Training Services Marketing and Sales Manager)

yarının eğitim dünyasında teknoloji oldukça etkili bir rol oynayacak. 
Gelişen mobil iletişim araçları ve iletişim protokolleri sayesinde, 
insanların bulundukları yerden ve istedikleri anda pek çok bilgiye 

ulaşabilmeleri günümüzde de çok şeyi değiştirmeye başladı. Bu değişim, bazı 
mesleklerin yerine getiriliş şekillerini bile şimdiden etkiliyor. Bundan beş yıl önce 
“duvarsız üniversite”lerin çoğalacağına, 20 yıl içinde fiziki olarak üniversitelerin 
kalmayacağına dair makaleler yayımlanırken, günümüzde bu sürecin daha da 
kısa olacağına dair elimizdeki ipuçları artmaya başladı.
Bazı yazarlar, teknolojiye, birçok alanda bize kolaylıklar sağlamasının yanı sıra 
“asıl” olanın yerine geçeceği gibi bir görev yüklüyor. Bir kısmı, gelişen teknolojiye 
işlerimizi tamamen devredeceğimizi, bunun sonucunda yerimizin işgal edileceğini 
ve kendimizi anlamsız hissedeceğimizi söylüyor. Yani kısaca “Eğitmenin yerini 
teknoloji alabilir mi?” sorusuna, eğitmenden kaynaklanan problemleri ortadan 
kaldırmak üzere herkes için aynı kalitede ve kişiye özel eğitimler verilen bir 
dünya oluşturulabileceği cevabını vermekteler. Fakat bunun yakın gelecekte 
gerçekleşmesinin henüz mümkün olamayacağı görünmekte.  Bununla birlikte, 
dört-beş sene önce kurumlar tarafından etkin bir şekilde başlatılan uzaktan eğitim 
uygulamaları, bazı eğitmenlerin işsiz kalacakları yönünde kaygı duymalarına 
neden oldu. Bazı karşı görüşte olan yazarlar ise, teknolojinin eğitmenin yerine 
geçemeyeceğini ve insan faktörünün her zaman var olacağını, teknolojinin bir 
araçtan öteye gidemeyeceğini belirtmekte. 
Günümüzde ofiste eğitim, evde eğitim, uzaktan eğitim, açık öğretim vb. çeşitli 
uygulamalar yapılıyor. Kişisel bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları gibi cihazlarla 
elektronik kitaplardan, sesli kitaplardan, sanal kütüphanelerden faydalanabiliyoruz. 
Şu anda teknoloji sadece öğretmene ve öğrencilere destek anlamında yardımcı 
oluyor; bu yüzden hâlâ öğretmenler eğitimin merkezinde. Fakat gelecekte okul, 
sınıf ve öğretmen kavramlarının sorgulanacağı ve değişim göstereceği kesin 
görünmekte. Eğitim sektöründe tecrübe tasarımcısı, duygu tasarımcısı, değişim 
yöneticisi, bilgi madencisi, enformasyon mühendisi, yapay zekâ pazarlamacısı, 
simülasyoncu, hologram uzmanı gibi çok farklı unvanlar göreceğiz (İdris Eren, 
“İnsan ve Hayat”, 2013). Bu unvanlar doğrudan öğrenme hızını ve kavrama 
gücünü artırmaya yönelik olacak.
Simültane tercüme cihazları günümüzde gittikçe gelişmeye başladı. Yakın 
gelecekte kulağa takılan bir küpe veya gözlük içine yerleştirilen ses alıcı ve çevirici 
vb. yardımıyla yabancı dil sorunu ortadan kalkacak, çok sayıda yabancı dil bilmek 
artık bir avantaj olmayacak, yabancı dille eğitim veren kurumların tamamı tekrar 
ana dile geçecek. Belki de dünyada eğitimde tek dil kullanılacak ve bu da eğitim 
kaynakları ve gereçlerinin standartlaşmasını sağlayacak.
Şimdi bazı büyük kurumların gelecekteki eğitime bakışını yansıtan iki kısa filmi 
inceleyelim. Bu kısa filmlerde anlatılanların çoğu ya yapıldı ya da yakın gelecekte 
yapılacak.

yarInIn eğitim dünyasIna bir bakIş
a look ınto tHe educatıon 
wORLd OF The FUTURe
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also replace the “real thing.” Some others think that we are going to transfer 
our work entirely to technology and feel purposeless. In short, in response to 
the question “Could technology replace the instructor?” they are saying that it 
is possible to create a world where everyone receives personalized education in 
the same quality, which obliterates problems stemming from the instructor, in 
response to the question “Could technology replace the instructor?” However, 
it seems that this will not be possible in the near future. At the same time, the 
distance education programs successfully launched by different companies four 
or five years ago have caused instructors to worry that they will lose their jobs. 
Some writers of the opposite conviction say that technology cannot replace the 
instructor; the human factor will always exist and technology will not go beyond 
being just a tool.
Today, there are many types of education, such as in-office training, at-home 
training, distance education, open universities, etc. We can use e-books, audio 
books and virtual libraries using personal computers, tablets and cell phones. 
Now, technology only serves as an assistant for the teacher and the student; 
consequently, teachers are still at the center of education. However, in the 
future, it seems certain that the concepts of school, classroom and teacher 
will come under scrutiny. In the educational sector, we are going to see many 
new job titles such as experience designer, emotion designer, change manager, 
information miner, information engineer, artificial intelligence planner, simulator 
and hologram specialist (İdris Eren, “İnsan ve Hayat”, 2013). These job titles 
will be aimed at increasing the speed of learning and the ability to comprehend. 
Simultaneous translation devices have become increasingly common today. 
In the near future, people will have no trouble with foreign languages thanks 

to voice receivers, translators etc. installed in an earring or on glasses, and 
knowing many foreign languages will no longer be a privilege, all institutions that 
provide education in a foreign language will return to using the native language. 
Perhaps, there will be only one language that is used worldwide for education 
and this will lead to the standardization of educational tools and resources.
Now, let’s look at two short movies that reflect how institutions view the 
education of the future. Most of what has been said in these movies have already 
been done or will be done in the near future.

intel’s “project Bridge (2012)” sHort movie: 
http://www.youtube.com/watch?v=BYMd-7Ng9Y8
This short movie describes how classroom education will work in the future. The 
classroom has a completely interactive wall instead of a board, which is used to 
show educational content. The instructor is using visual movements to lecture 
in this completely interactive space.
Students follow and participate in the lecture; perform trials and take exams using 
their tablets, which interact with the visual on the wall. The system described in 
the short movie shows learning by seeing and doing in the best possible way.

corning’s “A dAy mAde of glAss montAge (2013)” 
sHort movie:
http://www.youtube.com/watch?v=qni67aUJbw4&feature=youtu.be 
Corning offers a visual cornucopia showing how the interactive glass technology 
can be used in daily life and for business, and especially in education. The 
educational system described here is similar to Intel’s interactive education.

Now, let’s look at a technology that will be used in education in the near future.
“ArmBAnd” to move imAges visUAlly:  
http://www.youtube.com/watch?v=oWu9TFJjHaM 
While many are anxiously waiting for Google’s smart glasses Google Glass and 
Apple’s smart watch, which are expected to revolutionize wearable technology, 
an armband called MYO shows that we are not too far from the scenes that we 
are used to see in sci-fi movies. The MYO armband developed by Thalmic Labs, 
is a type of wearable technology that operates with the muscular system.
According to the demo video published by the company, it is possible to use 
the computer with one’s fingers using MYO. With MYO, it is possible to play 
video games without a console and to fly planes using a simulator. Educational 
presentations can easily be conducted using hand gestures.

conclUsion
Many researches show that the scope and currency of information will soon 
be insufficient or invalid. (Yüksel Özden, “Eğitimde Dönüşüm: Yeni Değer ve 
Oluşumlar” - The Transformation of Education: New Values and Formations, 
Pegem, 1998: 22). For this reason, the most important problem in the educational 
system seems to be “how to educate individuals who know how to learn and 
whose high-level thinking capabilities are advanced” (BilgiCagi.com, November 
2009). This situation necessitates important paradigm shifts in education. 
Educational systems must no longer focus on memorization, but rather place 
skill-development and its natural consequence, lifelong learning, in the center. 
For this purpose, technology will continue to be one of the most important tools. 

DOSYA / FILE

Şimdi, yakın gelecekte eğitimde kullanılacak bir teknolojiyi inceleyelim.
Ögeleri gÖrsel olArAK HAreKet ettirmeK için 
“Kol BAndi”:  
http://www.youtube.com/watch?v=oWu9TFJjHaM 
Giyilebilir teknoloji alanında devrim yaratması beklenen Google’ın akıllı gözlüğü 
Google Glass ve Apple’ın akıllı saati merakla beklenirken, MYO isimli kol bandı 
artık bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahnelere çok da uzak olmadığımızı 
kanıtlar nitelikte. Thalmic Labs firmasının geliştirdiği kol bandı MYO, kas sistemine 
dayalı olarak çalışan bir giyilebilir teknoloji cihazı.

intel’in “project Bridge (2012)” KisA filmi: 
http://www.youtube.com/watch?v=BYMd-7Ng9Y8
Bu kısa filmde, gelecekte bir sınıf eğitiminin nasıl olacağı tasvir ediliyor. Sınıfta 
tahta yerine sınıf duvarı, tamamen etkileşimli ve eğitim içeriğini göstermek 
için kullanılmış. Eğitmen, tamamen etkileşimli bu alan üzerinde eğitimi görsel 
hareketlerle anlatmakta. Öğrenciler, duvardaki görüntü ile etkileşimli tabletlerinden 
dersi takip edebilmekte, katılım sağlayabilmekte, denemeler yapabilmekte ve 
sınavlarını olabilmekte. Kısa filmde anlatılan sistem, tamamen görerek ve yaparak 
öğrenmenin nasıl olabileceğini en güzel şekilde göstermekte.

sonUç
Araştırmalar, bilginin kapsam ve geçerliliğinin kısa sürede yetersiz veya geçersiz 
hâle geldiğini gösteriyor (Yüksel Özden, “Eğitimde Dönüşüm: Yeni Değer ve 
Oluşumlar”, Pegem, 1998: 22). Bu nedenle eğitim sisteminin en önemli sorunu 
olarak “nasıl öğreneceğini bilen ve üst düzey düşünsel becerileri gelişmiş 
insanların nasıl yetiştirileceği” karşımıza çıkıyor (BilgiCagi.com, Kasım 2009). 
Bu durum, eğitim alanında önemli paradigma değişimlerinin olmasını zorunlu 
kılmıştır. Eğitim sistemleri artık bilgi ezberletmeyi değil, beceri geliştirmeyi 
merkeze alan ve bunun gereği olarak da yaşam boyu eğitim anlayışını ön plana 
çıkaracak biçimde yapılmalı. Teknoloji de bu amaç için birinci derecede önemli 
bir araç olmaya devam edecek.

corning firmAsinin “A dAy mAde of glAss montAge 
(2013)” KisA filmi: 
http://www.youtube.com/watch?v=qni67aUJbw4&feature=youtu.be 
Corning firması, sunduğu kısa filmde etkileşimli cam teknolojisinin, başta eğitim 
olmak üzere günlük hayatımızda ve işimizde nasıl kullanılabileceğini görsel 
bir şölenle sunmakta. Burada da aynı Intel’in kısa filminde olduğu gibi benzer 
etkileşimli bir eğitim sistemi anlatılmakta.
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yAşAyArAK Öğrenme nedir?

Bir gün Napolyon, düşman askerlerinden kaçarken bir bakkal dükkânına 
sığınmış. Bakkal da Napolyon’u müsait bir yere saklamış. Biraz 
sonra gelen düşmanlarını da “Az evvel biri şu tarafa kaçtı.” diyerek 

savuşturmuş. Nihayet biraz sonra Napolyon’un muhafızları yetişmişler. Bakkal, 
ömründe bir daha karşılaşamayacağı Napolyon’a sormuş: “Efendim, af buyurun, 
merak ettim; ölümle bu denli burun buruna gelmek nasıl bir duygu?” Napolyon 
birden öfkelenmiş ve “Sen kim oluyorsun da benimle böyle dalga geçercesine 
konuşabiliyorsun?” diye bağırmış. Hemen askerlerine adamcağızı kurşuna 
dizmelerini emretmiş. Askerler bakkalın gözünü bağlayıp karşısına dizilmişler. 
Mermiler namlulara sürülmüş. Artık “ateş” emir verilecek. Adamcağız içinden 
“Ah, ne yaptın sen? Şimdi ölüp gideceksin.” diye düşünürken arkadan bir çift el 
uzanmış, gözündeki bağı açmış. Karşısında Napolyon varmış. Tek bir cümleyle 
cevaplamış Napolyon: “İşte böyle bir duygu!”
İnsan, hayatı  boyunca en çok şeyi, yaşadıklarından öğreniyor; değil mi?
Yaşayarak öğrenme biçiminde, öğrenmeme şansımız olmadığı gibi, unutma 
şansımız da çok azdır. En etkili öğrenme yolu “yaparak, yaşayarak” öğrenmedir. 
Öğrenmenin daha kalıcı olabilmesi için kişide var olan duyguların harekete geçmesi 
gerekir. Duyguları harekete geçirmenin en güzel yolu da bilginin uygun ortam 
oluşturarak hayata geçirilmesidir. Yani edinilen bilgilerin davranışa dönmesi, o 
bilginin kalıcılığının ve yararlılığının somut olarak ortaya konmasıdır. Yaşayarak 
öğrenme, katılımcıları araştırmaya, incelemeye ve sorgulamaya yönelterek olayların 
nasıl ve niçin olduğunun bulunmasına ve farkındalıkların artmasına neden olmaktadır.

eğitim yAKlAşimlArinA genel Bir BAKiş 
Öğrenme ve öğretme kavramlarıyla ilgili çok büyük değişimlerle karşılaşmaktayız. 
Öğrenenlerin bilgiyi algılama, işleme, düzenleme, problem çözme, ürün ortaya 
koyma ve güdülenme şekillerindeki farklılıkların göz önüne alınması ve bunlara 

WHAt is “leArning By living”?

one day, running away from enemy soldiers, Napoleon takes shelter in a 
grocer’s shop. The grocer hides Napoleon in a proper place. He gets rid of 
the enemy soldiers, saying: “I saw a man running this way.” Shortly after, 

Napoleon’s guards finally arrive. Believing that he will not meet Napoleon one more 
time, the Grocer asks: “Sir, forgive me, but I really wonder: what is it like to be face 
to face with death?” Napoleon suddenly gets angry and shouts: “Who are you to talk 
to me like this? Who are you to make fun of me!” He immediately orders his men to 
execute the poor guy by firing squad. The guards blindfold him and position in front 
of him. They lock and load their rifles. The order to fire is about to come any moment. 
The poor guy thinks to himself: “Oh God what have I done?! I’m going to die now!” 
Right at that moment, a pair of hands reach and untie his blindfold. When he turns his 
head, he sees Napoleon staring at him. Napoleon answers the question the grocer 
asked a minute ago: “It’s like this.”
We learn the most out of what we actually experience, don’t we? 
When we experience something, it’s impossible for us not to learn it. Besides, the 
probability of forgetting it later is very low. To make learning more permanent, it’s 
a must to stir up some feelings that are already there. And the best way to do is to 
implement information by creating the correct environment. That is, conversion of 
information input into behavior is the incarnation of the usefulness and permanence of 
that specific piece of information. Learning by living is about directing participants to 
analysis, exploration and inquiry; making them find out why and how things happen, 
thus deepening their awareness.

A generAl looK At trAining ApproAcHes
We have been experiencing drastic changes in the concepts of learning and teaching. 
Vast amount of data has been produced lately, in order to bethink learners’ differences 
in terms of forms of perceiving, processing and digesting information; solving 

bağlı olarak öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması amacıyla pek çok bilgi 
ortaya konmaktadır.
Özellikle 1900’lu yılların ikinci yarısından sonra baskın olmaya başlayan psikolojik 
ve eğitime dair anlayışlar, bireylerin birbirlerinden farklı özellikleri olduğunu ve bu 
özelliklerin de öğretim sürecinde dikkate alınması gerektiğini gündeme getirmeye 
başlamıştır. İnsan zihnini öğrenme sürecinde dikkate almayan ve öğrenmeyi bir 
etki-tepki bağı şeklinde açıklayan “davranışçı yaklaşım”ın etkisinden kurtulan 
eğitim, “bilişsel yaklaşım”ın öğrenme üzerine söyledikleriyle bireysel farklılıkları 
dikkate almaya başlamıştır. Öğrenmenin aktif bir zihinsel süreç olduğunu 
belirten bu anlayışın getirdiği görüşler, insanların kavramları nasıl öğrendiklerini 
ve nasıl problem çözdüklerini; bilgilerin akılda nasıl tutulduğunu, nasıl hatırlanıp 
unutulduğunu araştırmaların temel konusu hâline getirmiştir. (R.Levent 
Veznedaroğlu, “Öğrenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve İşlevleri”)
“Yapılandırmacı yaklaşım”ın da zaman içerisinde eğitim alanında önem kazanması 
ve uygulama alanları bulmasıyla, öğrenmenin bireysel bir etkinlik olduğu ve bu 
süreçte bilginin alınmasından örgütlenmesine ve bilgiye yüklenen anlama kadar 
bireysel farklılıklar bulunduğu kabul edilmeye başlanmıştır.
Yapılandırmacı yaklaşım, eğitmenin öğrenene yardım etme rolünü üstlendiği, 
öğrenenin tamamen etkin olduğu ve öğrenmenin bireysel olarak keşfetme ve bilgiyi 
yapılandırmadan oluştuğu bir yaklaşımdır. Bu tarz bir yaklaşımın gerçekleşmesi 
için eğitim ortamının, öğrenenin ilerlemek için fiziksel/zihinsel tepkiler göstermesini 
gerektiren etkileşimli bir ortam olması gerekmektedir. 

eKip projesi 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi; Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri 
Müdürlüğü bünyesinde, eğitim araçlarıyla içeriği zenginleştirilmiş, vücut ve 

problems, creating products and motivating themselves; and to design learning and 
teaching processes accordingly.
Especially, psychological and educative approaches, which emerged and became 
dominant in the second half of 1900’s, are telling us that individuals have different 
characteristics and those characteristics have to be taken into consideration in the 
process of education. Discarding the behavioristic approach, which excluded the 
human mind from the process of learning and described learning as an action-
reaction sequence, modern education has begun to take into consideration the 
differences between individuals, thanks to what the cognitive approach brings 
forward. The perspectives brought by the latter approach, which asserts that learning 
is an active cognitive process, have adopted questions such as how people learn 
concepts, how they solve problems, how information is kept in mind and how it 
is recalled and forgotten as the main subjects of study. (R. Levent Veznedaroğlu, 
“Styles of Learning: Definitions, Models and Their Functions”)
As the constructivist approach has been gaining importance and acquiring application 
areas in education in the course of time, the fact that learning is an individualistic 
action and there are individualistic differences ranging from information input and 
organization to the definition of information itself, has begun to find acceptance.
The constructivist approach is an approach in which the teacher stands as an 
assistant to the learner; the learner is completely active, and learning is an individual 
act of exploring and organizing information. In order for such an approach to be 
realized, the environment of education should be an interactive medium which 
requires the learner to respond both physically and mentally for improvement.

tHe eKip project
Turkish Aviation Academy has recently launched what we call “new generation 

akademi’de yeni neSil eğitim modeli: 

ekiP ProJesi
a new generatıon traınıng 
model at tHe academy: tHe 
ekıp proJect

“Anlat 
duyayım, göster 

hatırlayayım, 
yaptır 

öğreneyim.”

“Tell me so 
that I can 

hear, show 
me so that I 

can remember, 
make me 

practice so that 
I can learn.”

“Gerek eğitmenlerimizin 
bilgi, davranış ve 
yönlendirmeleri 
gerekse eğitimin içeriği, 
aramıza yeni katılan 
arkadaşlarımızın ve biz 
çalışanların iş hayatına 
olumlu katkı sağlamıştır. 
İşimize bakış 
açımızda ayrıca bir 
farkındalık yaratmıştır.” 
(Kabin Hizmetleri 
Başkanlığı’ndan bir 
çalışanımız)

“The knowledge, 
behavior and 
influence of our 
instructors as well 
as the content of the 
training contributed 
a lot to our careers 
as well as our new 
colleagues’. The 
training created 
an extraordinary 
awareness in our 
point of view towards 
our job.” 
(One of our 
employees 
at the Cabin 
Crew Managing 
Directorate)
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KİşİSEL GELİşİM EğİTİMLERİ / PERSONAL DEvELOPMENT TRAININGS

aklın arasındaki bağlantının önemini ortaya koyan “yeni nesil eğitim” dediğimiz 
eğitimleri başlatmıştır. EKİP (Eğitimle Kişilerin İşini Profesyonelleştirme) Projesi 
olarak nitelendirilen bu eğitimlerde katılımcılar, şimdiye kadar görmüş oldukları 
eğitimlerden farklı bir konsept ile karşılaşmaktadır.
Yaşayarak öğrenmeyi tecrübe etmeyi sağlayan bu eğitimlerde katılımcılar, gün 
boyu üreten, yargılayan, değerlendiren ve sonuca ulaşan konumda olmaktadır. 
Söz konusu eğitimler sırasında geleneksel öğrenme yöntemlerinden farklı 
olarak yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştiren katılımcılardan her biri; adeta bir 
filmin sonucunu ve sürecini etkileyen bir aktör, bir yönetmen ve aynı zamanda 
değerlendirme yapan bir eleştirmen konumunda olmaktadır. 
Bir günlük bir eğitim olarak tasarlanan EKİP Projesi’nde gün boyu yaşayarak 
öğrenme modelleri kullanılmakta ve katılımcılar her an eğitimde aktif ve etkin 
rolde bulunmaktadırlar. 
Eğitmenler olarak, günün başlangıcında katılımcılara söylediğimiz, “Bugün size 
yepyeni şeyler öğretmeyeceğiz. Sadece sizde olan yetkinliklerin, özelliklerin 
farkında olmanızı sağlayacağız.” ifadesinin gün sonunda gerçekleşmiş olduğunu 
görmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Katılımcılar ekip olarak, ünlü basketbolcu 
Michael Jordan’ın “As oyuncu maç kazandırır, ekip ise şampiyonluk.” sözünün 
ne kadar gerçek olduğunu yaşayarak öğrenmektedirler. 
EKİP Projesi’nde sekiz ayrı etkinlik gerçekleştirilmekte ve her etkinlik farklı 
bir eğitim senaryosu içermektedir. Katılımcılar etkinliği gerçekleştirirken, bu 
senaryo ile, her an farkında olmadan eğitimin bir basamağını daha başarıyla 
geçmektedirler. Her bir etkinliğin ardından ise bir film eleştirmeni gibi, etkinliği 
hep beraber değerlendirip hangi öğrenme noktalarını keşfettiklerini, nelerin 
farkına vardıklarını karşılıklı konuşmakta ve gerçek öğrenmenin farkına 
varmaktadırlar. Akademimiz tarafından tüm Türk Hava Yolları çalışanlarının 
istifadesine sunulmuş olan eğitimlerden çok olumlu geri bildirimler alınmaktadır.

trainings” within the Directorate of Management and Personal Development 
Trainings. Enriched with new educational instruments, the new generation training is 
a new form of training which underlines the importance of the connection between 
body and mind. Trainees who attend the set of trainings called “EKIP” (which means 
“CREW” in Turkish as an acronym and stands for “Professionalization of Individuals’ 
Work By Education”) encounter an entirely new concept of training that they have 
never seen before.
In this form of training which implements learning by living, trainees are in a position 
of producing, judging, evaluating and reaching the result, throughout the day. Every 
trainee who experiences learning by living instead of traditional learning methods, 
is an actor and even a director who has power on the progression and finale of the 
movie, as well as the critic of the movie.
Designed as a one-day training, the EKIP Project utilizes models of learning by living 
throughout the day, and trainees take active parts at any given moment of the training.
As the instructors, we are happy to see that the declaration, “We are not 
going to teach you new things today. We are just going to create awareness 
of the capabilities and characteristics that you already have,” comes true 
every afternoon. Trainees learn by living that these words by the well-known 
basketball player Michael Jordan are true: “Talent wins games, but teamwork 
wins championships.”
In the EKIP Project, there are eight different activities, each consisting of a different 
training scenario. Along the activity, trainees take a new step up the training process 
with each scenario, without even knowing. After each activity, they evaluate the 
process together like a movie critic, talking about the learning points they have 
discovered and what they have become aware of, thus experiencing a real process of 
learning. From these trainings which have been presented to the benefit of all Turkish 
Airlines employees, there are many positive feedbacks.

“EKİP Projesi; kursiyerin aktif olarak eğitime katılabildiği, kendini çok 
daha rahat ifade edebildiği, iş ve özel hayatına çok daha fazla katkısı 

olacağını düşündüğüm ve keyif aldığım eğitimlerden biriydi.” (Gamze 
DEMİRCİ, Kabin Hizmetleri Başkanlığı) 

“I really loved the EKIP Project which gave the trainee the opportunity 
to actively participate in the training. We could easily express ourselves 
throughout that training.” (Gamze DEMİRCİ, Cabin Crew Managing 
Directorate)

“Meslek hayatımda bu 
çeşit bir uygulamalı 
eğitime ilk defa katıldım. 
İnanılmaz keyifli olmasının 
yanı sıra, farkındalığımızın 
ve de ekip çalışmasının, 
işimizi yaparken ne kadar 
önemli olduğunu fark 
ettim.” (Kabin Hizmetleri 
Başkanlığı’ndan bir 
çalışanımız)

“This was the first 
time in my career I 
ever participated in an 
interactive training like 
this. It was unbelievably 
fun. Besides, it made 
me realize how 
important awareness 
and teamwork are 
in our job.” (One of 
our employees at the 
Cabin Crew Managing 
Directorate)
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HAvACILIK OKuLLARI / AvIATION SCHOOLS

Haydar BOSTANCI

tAriHçe

Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, ülkemizde havacılık 
sektörünün ihtiyaç duyduğu yönetici ve teknik personelin yetiştirilmesi 
amacıyla, 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’nde 

kurulmuştur. İlk mezunlarını 2009-2010 öğretim yılında veren okul, İstanbul’a 
yakın olması sebebiyle büyük avantaj sağlamaktadır. Okulun Kartepe’nin 
eteklerinde yer alan yerleşkesi, öğrencilerine doğayla iç içe, huzurlu bir ortam 
sağlamaktadır.

eğitim fAAliyetleri
Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde, Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği, Uçak Gövde-Motor ve Uçak Elektrik Elektronik bölümlerinde örgün 
ve ikinci öğretim lisans eğitimi sunulmaktadır. Bunun yanı sıra Fen Bilimleri 
Enstitüsü Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi 
de verilmektedir. Okul ayrıca, İŞKUR ile yapılan anlaşma neticesinde Teknik 
Eleman Yetiştirme Programı (TYP) ile HABOM’a teknik eleman yetiştirmektedir. 

History

Kocaeli University Civil Aviation College was established in 2005, 
in Kocaeli University’s Arslanbey Campus, in an effort to train the 
administrative and technical personnel Turkish aviation needs. The 

school produced its first graduates in the academic year of 2009-2010. Since it 
is very close to Istanbul, the school offers great advantages. Its campus at the 
hillside of Kartepe provides its students with an environment of nature and bliss.

edUcAtionAl Activities
Daytime and evening educations are given at the departments of Civil Air 
Transport Administration, Aircraft Fuselage/Engine and Aircraft Electricity and 
Electronics, within Kocaeli University Civil Aviation College. Besides, a graduate-
level education is provided at the Science Institute’s Aviation Sciences and 
Technologies department. The school also trains technical personnel for HABOM 
(The Aviation Maintenance Repair and Overhaul Center) within the scope of 
TYP (Technical Personnel Training Program), under the terms of an agreement 
signed with İŞKUR (Turkish Employment Agency).
Candidates who would like to register at Kocaeli University Civil Aviation College 
must get the adequate score at the University Entrance Exam, which is arranged 
by ÖSYM (Turkish Student Selection and Placement Center). It is also possible 
to register at the program via lateral or vertical transfer or the Farabi Exchange 
Program.
Kocaeli University Civil Aviation College, which is one of the few schools providing 
civil aviation education in Turkey, graduates hundreds of students every year, 
contributing to satisfying the need of the aviation industry for qualified personnel.

Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’na kayıt yaptırmak isteyen 
adayların, ÖSYM tarafından yapılan 
Üniversitelere Giriş Sınavı’nın 
ilgili puan türünden yeterli puanı 
almaları gerekmektedir. Öte 
yandan yatay geçiş, dikey geçiş 
veya Farabi Değişim Programı 
aracılığıyla da programa kayıt 
yaptırmak mümkündür.
Türkiye’de sivil havacılık eğitimi 
veren sayılı okullardan biri 
olan Kocaeli Üniversitesi Sivil 
Havacılık Yüksekokulu, her yıl 
teknik ve işletme alanlarında 
yüzlerce mezun vererek havacılık 
sektöründeki nitelikli eleman 
ihtiyacının karşılanmasına katkı 
sunmaktadır. 
Okul, kurulduğu günden bu yana 
sektörün önde gelen şirketlerinden 
olan Türk Hava Yolları, TAV, TGS, 
HAVAŞ, Çelebi, MNG Teknik gibi 
şirketlerle ve resmî kuruluşlarla 
çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizin ve dünya havacılığının önde gelen 
terminal işletmecisi TAV’a Yönetici Adayı Yetiştirme Programı kapsamında her 
yıl ortalama beş eğitim temin edilmesi ve TAV ile işbirliği içerisinde havalimanı 
işletmeciliği konulu bir kitap yazılması, TGS ile staj anlaşması yapılması ve 
öğrencilerin TGS Sabiha Gökçen istasyonunda part-time olarak çalışmasının 
sağlanması, bu çalışmalar arasında yer almaktadır. 
Teknik bölümler için SHY-147 akreditasyonuna sahip olan okulda ders içeriği EASA 
Part-66 kriterlerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Okul ayrıca teknik personel 
yetiştirme ve sınav kurumu olarak onaylanmıştır. Eğitimleri desteklemek amacıyla 
yüksekokul bünyesinde; uçak gövde, aşınma, uçak motor, aviyonik sistemler, 
elektrik, kompozit, uçak sistemi ve bilgisayar destekli eğitim laboratuvarlarının 
yanı sıra Cessna 172 ve Airbus A320 simülatörleri bulunmaktadır.
Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Millî Savunma Bakanlığı Kara 
Havacılık Komutanlığı tarafından bağışlanan 7 adet eğitim uçağına ve Millî 
Savunma Bakanlığı Deniz Hava Üs Komutanlığı tarafından bağışlanan 1 adet 
helikoptere sahiptir. Bu hava araçları sayesinde yer derslerinde temel uçak 
bilgileri uygulamalı olarak verilmektedir.

eğitim KAdrosU
Okulda 1 profesör, 2 doçent doktor, 10 yardımcı doçent doktor, 10 öğretim 
görevlisi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Sektörde uzun yıllar tecrübe 
kazanmış olan uzman misafir öğretim üyeleri, havacılık derslerinde öğrencilere 
uygulamalı bilgiler sunmaktadır. Sektör yöneticilerine Emniyet Yönetim Sistemi 
eğitimi ve Eğiticinin Eğitimi kursları da Okul Müdürü Prof. Dr. Erhan Bütün 
tarafından verilmektedir. 

stAj ve BUrs imKânlAri
Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda öğrencilerin sektörü daha iyi 
anlayıp tecrübe kazanmalarına yönelik olarak, 2. veya 3. sınıfta 40 iş günü staj 
yapmaları zorunludur. Stajlar, havacılık sektöründeki lider firmalarla anlaşmalı 

The school has been 
working cooperatively with 
the leading companies 
of the sector, such as 
Turkish Airlines, TAV, 
TGS, HAVAŞ, Çelebi, MNG 
Technic, since the day it 
was established. Some of 
the cooperations include 

delivering five training programs on average each year for TAV – the leading 
airport operator of Turkey and the world – within the Management Training 
Program; publishing a book on airport operations in cooperation with TAV; 
an internship agreement with TGS (Turkish Ground Services), and providing 
students with the opportunity to work part-time at TGS at Sabiha Gökçen Airport.
At the school, which has the SHY-147 accreditation for the technical 
departments, the syllabus has been formed so as to meet Part-66 criteria. 
The school is also approved as a foundation for training and testing technical 
personnel. In order to support the trainings, the college hosts simulators for 
Cessna 172 and Airbus A320, as well as aircraft fuselage, corrosion, aircraft 
engine, avionics, electricity, composite, aircraft systems and computer aided 
training laboratories. 
Kocaeli University Civil Aviation College owns 7 training airplanes donated by the 
Ministry of Defence Army Aviation Command and 1 helicopter donated by the 
Ministry of Defence Naval Aviation Base Command. Thanks to these aircrafts, 
basic aircraft knowledge is taught hands-on during ground trainings.

AcAdemic stAff
The school employs 1 professor, 10 assistant professors, 10 lecturers and 
1 research assistant. Our guest lecturers with long years of experience at the 
sector give practical lessons in aviation courses. Safety Management System 

Sektöre yakın, uluSlararaSı Standartlarda bir okul: 

kocaeli üniVersitesi siVil 
HaVacIlIk yüksekokulu
a ScHool of ınternatıonal StandardS, rıgHt next to tHe Sector: 

kocaelı unıverSıty cıvıl avıatıon college

Türkiye’de sivil havacılık eğitimi veren sayılı 
okullardan biri olan Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık 
Yüksekokulu, her yıl teknik ve işletme alanlarında 
yüzlerce mezun vererek havacılık sektöründeki nitelikli 
eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmaktadır.

Kocaeli University Civil Aviation College, which is one 
of the few schools providing civil aviation education 
in Turkey, graduates hundreds of students every year, 
contributing to satisfying the need of the aviation 
industry for qualified personnel.
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olan okul tarafından veya öğrencilerin bizzat şirketlere 
başvuruları ile sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere 
yemek bursu, teknik öğrenim destek bursu ve başka 
özel burslar verilmektedir.

etKinliKler
Okulda her öğretim yılı içerisinde havacılık şirketleri 
tarafından birçok konferans düzenlenmekte olup bu 
yolla öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. 
Ayrıca havacılık sektöründeki şirketlere ve ilgili 
müzelere geziler düzenlenmekte ve öğrencilerin 
sektörü tanımasına olanak sunulmaktadır. 
Bunların yanı sıra, her yıl sosyal sorumluluk projeleri kapsamında rehabilitasyon 
merkezleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları gibi kuruluşlarda 
öğrenciler gönüllü olarak hizmet etmektedir. 
Okula ayrıca Türk Hava Kurumu tarafından radyo kontrollü model uçak pisti 
yapılmaktadır. Yakın bir zamanda tamamlanacak olan bu pist sayesinde model 
uçakla ilgilenen her yaştan insanın bir araya gelmesi ve keyifli zaman geçirmesi 
sağlanacaktır.
Her yıl yeni gelen öğrencilere okulun bölümleri hakkında oryantasyon programı 
yapılarak ise öğrencilerin okula kolay adapte olması sağlanmaktadır.

eğitimde yeniden yApilAnmA sÜreci
Kocaeli Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun, bu süreçle birlikte 
Avrupa’daki okullar ile derslerinin, kredilerinin ve diplomalarının uyumlaştırılması 
sağlanmaktadır. Erasmus Öğrenci ve Öğretim Görevlisi Değişim Programları ile 
farklı ülkeler ve farklı kültürlerin tanınmasına imkân sunulmaktadır.

and Instructors’ Training 
courses are also given to 
sector managers by the 
school’s director, Professor 
Erhan Bütün. 

internsHip And 
s c H o l A r s H i p 
opportUnities
In order for the students 
of Kocaeli University Civil 
Aviation College to better 
understand and experience 
the sector, it is obligatory 
to do internship for 40 work 
days at 2nd and 3rd grades. 

Internships are arranged by the school 
with affiliated companies – each of which 
is a leader in its own sector – or by 
students’ applications in person. Besides, 
students are given food support, technical 
education scholarship and other private 
scholarships.

Activities
Each year at the college, numerous 
conferences are organized by aviation 
companies which contribute to students’ 

improvement. Moreover, trips to the companies in the sector and relevant 
museums are organized, providing students with better knowledge of the 
industry. Aside from all these, students volunteer at foundations such as 
rehabilitation centers, social services and the Society for the Protection of 
Children every year, within the context of social responsibility. Also, a runway 
for radio-controlled aircraft is being built at the school by Turkish Aeronautical 
Association. By virtue of the runway which is going to be completed soon, RC 
enthusiasts from every age group will come together and have fun.
Every year, the freshmen are given an orientation program aimed at introducing 
the departments of the college, making their adaptation to the school easier. 

tHe process of reconstrUction in edUcAtion
With this process, it is intended to make Kocaeli University’s Civil Aviation 
College compatible with the schools in Europe, in terms of courses, credits and 
diplomas. With the Erasmus Student and Lecturer Exchange Programs, students 
are given the opportunity to know different countries and cultures. 

Okul, İstanbul’a yakın olması sebebiyle büyük avantaj sağlamaktadır. 
Okulun Kartepe’nin eteklerinde yer alan yerleşkesi, öğrencilerine 
doğayla iç içe, huzurlu bir ortam sağlamaktadır.

Since it is very close to Istanbul, the school offers great advantages. 
Its campus at the hillside of Kartepe provides its students with an 
environment of nature and bliss.

HAvACILIK OKuLLARI / AvIATION SCHOOLS AKADEMİ’DEN / FROM THE ACADEMY

in order to support those who are willing to improve their English skills, 
Turkish Aviation Academy launched a training partnership with FuturePrints, 
the exclusive distributor of DynEd in Turkey, in March 2012.

Within the frame of the partnership the Academy provides all pilots with the 
opportunity to reach and surpass ICAO Level 4 English proficiency by virtue 
of the Aviation English Language Training System prepared specifically for 
flight crews. Designed especially for all employees in the industry such as 
aircraft maintenance technicians, cabin attendants, air cargo personnel, ground 
handling and passenger services personnel, and for all who aim to improve their 
English skills, the General English Language Training System, on the other hand, 
enables learners to have efficient communication skills in English.
As the world’s best computer-assisted English language learning program, DynEd 
is the only neuro-scientific language training system of the 21st century. By virtue 
of a built-in artificial intelligence, it constantly configures the difficulty level of 
courses in line with the learning skills of users and ensures permanent learning 
by using subliminal methods. It also provides a productive and joyful environment 
for learners independently of time and place with learner-specific schedules of 
study. The success that the Academy reached with sales in a year was crowned 
with a plaque presented by San Francisco-based DynEd’s General Administration, 
on April 19, 2013. During the ceremony held at the Academy’s headquarter, 
Lance Knowles, the President of DynEd International, personally presented the 
plaque to Dr. Hakan Erdun, the Manager of Training Services Marketing and Sales 
Department and M. Hasan Uncular, the Manager of Commercial and Ground 
Services Training Department of Turkish Aviation Academy.

türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, İngilizce dil becerisini geliştirmek 
isteyenlere destek sağlamak amacıyla, DynEd’in Türkiye Temsilcisi 
FuturePrints ile Mart 2012’de eğitim ortaklığı başlattı.

Akademi, yapılan işbirliği çerçevesinde, pilotlar için özel olarak yapılandırılmış 
“Havacılık İngilizcesi Dil Eğitim Sistemi” ile tüm pilotlara İngilizce dil seviyelerini 
ICAO Level 4 ve üzerine çıkarma olanağı sunuyor. Uçak bakım teknisyenleri, 
kabin personeli, kargo ünitesi personeli, yer ve yolcu hizmetleri personeli gibi 
havacılığın tüm alanlarında görevli çalışanlar başta olmak üzere, İngilizce dil 
becerisini geliştirmek isteyen herkes için tasarlanmış olan “Genel İngilizce 
Dil Eğitim Sistemi” ise, etkin bir şekilde İngilizce iletişim kurabilme becerisi 
kazandırıyor. 
Dünyanın en iyi bilgisayar destekli dil eğitim programı olan DynEd, 21. yüzyılın 
nörobilimsel temelli tek dil eğitim sistemidir. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâ 
sayesinde, derslerin zorluk derecesini kişinin öğrenme davranışları doğrultusunda 
sürekli olarak yapılandıran sistem, bilinçaltı öğrenme becerilerini kullanarak kalıcı 
öğrenmeyi sağlamaktadır. Ayrıca, kullanıcılarına zaman ve mekâna bağımlı 
olmaksızın, istenilen yerde ve zamanda, kişiye özel çizilecek rotanın takibi ile 
verimli ve keyifli bir çalışma ortamı sunmaktadır.
Akademi’nin bir yıl içerisinde satışlarda yakaladığı başarı, 19 Nisan 2013 
tarihinde San Francisco merkezli DynEd Genel Yönetimi tarafından verilen plaket 
ile taçlandırıldı. Akademi merkezinde gerçekleştirilen törende, DynEd Uluslararası 
Yönetim Kurulu Başkanı Lance Knowles, Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış 
Müdürümüz Dr. Hakan Erdun’a ve Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürümüz M. 
Hasan Uncular’a plaketi bizzat takdim etti. 

dyned’den türk Hava yolları Havacılık akademiSi’ne 

üstün başarI PerformansI Ödülü
dyNed 
AwARdS 
turkıSH 
avıatıon 
ACAdemy wITh 
The AwARd OF 
excellent 
PeRFORmANCe 
OF SUCCeSS

DynEd, “Havacılık 
İngilizcesi” ve 

“Genel İngilizce” dil 
eğitimi satışlarında 

gösterdiği üstün 
performans 

nedeniyle Türk Hava 
Yolları Havacılık 

Akademisi’ni 
ödüllendirdi.

DynEd awarded 
Turkish Aviation 

Academy for 
its excellent 

performance in the 
sales of Aviation 

English and 
General English 

training programs.
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aırlıne caterıng 
COmPANIeS 

Hava yolu 
ikram (caterIng) 
şirketleri 

Abdullah NERGİZ 
(İkram Anlaşmalar 

Müdürü  
Catering Contract 

Manager)

one of the most significant rings in the chain of air travel  is, undoubtedly, 
in-flight services.
Cabin crew members’ communication with passengers, amenity kits, food 

and beverage services, in-flight entertainment facilities and also comfortable seats 
are among the most important elements of a pleasant air travel.
In this article, we will focus on a few of the world’s leading airline catering companies 
which present foods and beverages to the taste of passengers during flights.
Airline catering companies can provide a great variety of services in line with the 
demands of airline companies. Some airline companies prefer to cooperate mainly 
with a contracted catering company at the airports designated as hubs. 
In addition to hub operations, catering production can be made at locations with high 
density of flight frequency. 
Foods and beverages to be offered to passengers during flight can be loaded to the 
aircraft either for one way, or also for return as long as hygiene conditions allow.
Airports in cities like Bangkok, Cape Town, Singapore, Narita (Tokyo), which 
require “extended range” (ER) flight operations for European and American airline 
companies, are among the locations where catering companies operate intensively.
Let’s look at the largest catering companies in the world. 
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Hava yolu seyahat zincirinin  en önemli halkalarından bir tanesi, hiç 
kuşkusuz, uçuş esnasında verilen hizmetlerdir.
Gerek kabin ekiplerinin yolcu ile olan iletişimi gerek yolculara sunulan 

konfor ürünleri, yiyecek-içecekler, eğlendirici ürün ve hizmetler ve gerekse koltukların 
rahatlığı, uçakla seyahatin bir keyif hâline gelmesini sağlayan en önemli etkenlerden, 
akla ilk gelenlerdir.
Bu yazımızda, uçuş esnasında yolcuların beğenisine sunulan yiyecek ve içecekleri 
sağlayan catering, yani ikram şirketleri ele alınacaktır.
Hava yolu ikram şirketleri, hava yolu şirketlerinden gelen taleplere göre farklı birçok 
hizmeti verebilmektedir. Bazı hava yolu şirketleri, büyük ağırlıkla, hub olarak tespit 
ettikleri havalimanlarında anlaştıkları bir ikram firmasıyla yoğun bir şekilde çalışmayı 
tercih etmektedir. Hub operasyonuna ilave olarak, frekans yoğunluğu fazla olan 
noktalarda da ikram üretimi yapıldığı görülebilmektedir.
Uçak içerisinde yolculara sunulan yiyecek ve içecekler, tek yönlü uçuş için 
yüklenebildiği gibi, hijyenik şartların müsaade ettiği müddetçe gidiş-dönüş olarak da 
hazırlanabilmektedir.
Bangkok, Cape Town, Singapur, Narita (Tokyo) gibi, Avrupalı ve Amerikalı taşıyıcılar 
için uzun menzilli (ER) operasyon anlamına gelen kentlerdeki havalimanları, ikram 
şirketlerinin en yoğun biçimde çalıştıkları noktaların arasında yer almaktadır.
Peki, dünyanın en önde gelen hava yolu ikram şirketleri hangileridir?

LSG Sky Chefs ve Gate Gourmet’nin ardından, Fransız Servair firması 
gelmektedir.  Servair, pazarın yaklaşık %9’luk bir bölümünü elinde 
tutmaktadır. 100’den fazla hava yolu şirketine hizmet veren şirket, günde 
230 bin adet yemek hazırlamaktadır. 19 ülkede faaliyet gösteren Servair’in 
9 bin 150 çalışanı bulunmaktadır.  Şirketin yıllık cirosu ise 1 milyar USD’ye 
yaklaşmaktadır. Servair’in özellikle, Fransa’nın Afrika kıtasındaki eski 
sömürgelerinde güçlü bir varlığının bulunduğu görülmektedir.

Hava yolu ikram şirketlerinin en önde gelenlerinden bir tanesi, tamamı 
Alman bayrak taşıyıcı firması Lufthansa’ya ait olan LSG Sky Chefs’tir. 
LSG Sky Chefs’in, dünya geneline yayılmış oldukça büyük bir 
operasyonu bulunmaktadır. Şirket, 52 ülkedeki 211 müşteri irtibat 
merkezinde, 300’den fazla hava yolu şirketine ikram hizmeti 
sağlamaktadır. Bir yıl içerisinde hazırlanan yemek sayısı 527 milyon 
adettir. Hava yolu ikram pazarının %26’sı LSG Sky Chefs’in elinde 
bulunmaktadır. Amerika ve Avrupa’da bu oran %35-40 aralığına kadar 
yükselmektedir. Şirketin 2012 yılı cirosu 3,2 milyar USD civarındadır.
30 bin civarında çalışanı bulunan LSG Sky Chefs, hava yolu ikramının 
yanı sıra, uçuş esnasında yolculara sunulan konfor kitleri ve ilgili 
lojistik hizmetleri konularında da faaliyet göstermektedir.

One of the world’s leading airline catering companies is LSG Sky 
Chefs  which is wholly owned by Lufthansa, Germany’s flag-carrier.
LSG Sky Chefs operates a giant network spread to all over the world. 
The company provides catering services for more than 300 airline 
companies with its 211 operation centers in 52 countries.
The number of meals produced in a year is 527 million. LSG Sky 
Chefs holds 26% of the airline catering market globally. As for the 
United States and Europe the ratio climbs up to 35-40%. The annual 
turnover of the company is around $3.2 billion for 2012.
Besides its airline catering services, LSG Sky Chefs with around 30 
thousand employees, also provides airline companies with amenity 
kits and related logistic services. 

lSg Sky chefS

ServaIr

gate gourmet
Hava yolu ikram sektöründeki bir diğer dev şirket, İsviçreli Gate Gourmet’dir.  
Gate Gourmet, 35 ülkedeki 134 farklı noktada, 270’ten fazla hava yolu 
şirketine günde yaklaşık 10 bin uçuş için ikram hizmeti sağlamaktadır. Yılda 
250 milyon civarında yemek hazırlayan şirketin ürünleri, 300 milyondan 
fazla yolcuya ulaşmaktadır. 2012 sonu itibarıyla Gate Gourmet’nin başarısı 
için emek harcayan çalışan sayısı 26 bin 600 mertebesindedir. Şirketin 
2012 yılı toplam cirosu ise 3 milyar USD’yi bulmaktadır.  Gate Gourmet, 
31 Aralık 2006 tarihine dek, holding bünyesindeki USAŞ firması ile Türk 
Hava Yolları’nın ikram işlerini yürütmüştür. 

France-based Servair follows LSG Sky Chefs and Gate Gourmet in the rank. 
Servair holds about 9% of the market.  Providing catering services for more 
than 100 airline companies, Servair prepares 230 thousand meals a day.
The company which operates in 19 countries has 9 thousand 150 
employees.  The annual turnover of the company, on the other hand, is 
around $1 billion. Servair makes its presence felt especially in the former 
colonies of France in Africa.

Another giant in the airline catering industry is Swiss Gate Gourmet.  At 
134 different locations in 35 countries, Gate Gourmet caters for more than 
270 airline companies with around 10 thousand airline meals a day. With 
an annual capacity of around 250 million meals, the company accesses 
more than 300 million passengers with its products. As of the end of 2012, 
the number of employees working for the success of Gate Gourmet was 
around 26 thousand and 600. The annual turnover of the company reached 
to $3 billion as of 2012. Gate Gourmet also provided catering services for 
Turkish Airlines in cooperation with USAŞ, a sub-unit of Turkish Airlines, 
until December 31, 2006. 
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Turkish DO&CO, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yanı sıra, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya, 
İzmir, Bodrum, Adana, Trabzon ve Dalaman havalimanlarında faaliyet göstermektedir. Bu dokuz 
noktada 2011-2012 döneminde hazırlanan yemek sayısı neredeyse 45 milyona varmıştır.  
Türk Hava Yolları’nın hızlı ve istikrarlı büyümesine paralel bir biçimde, Turkish DO&CO’nun üretim 
hacmi de büyümektedir. Turkish DO&CO’nun, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki pazar payı %75-
80 civarına ulaşmıştır. Ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Turkish Airlines Lounge Istanbul,  
DO&CO tarafından işletilmektedir. Lounge Istanbul’da Türk Hava Yolları’nın yılda 500 binden fazla 
çok özel yolcusu misafir edilmektedir.  Türk Hava Yolları ile Turkish DO&CO arasındaki ilişkiler, İkram 
ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir. Alanında uzman ekipler, hava yolu 
seyahat zincirinin en hassas halkası ve en önemli yolcu temas noktası niteliğindeki uçuş esnası 
deneyimini daha üst seviyelere taşımak amacıyla, bu iki şirketin uyumlu bir biçimde çalışmasını 
sağlama yönünde etkin bir takım oyununun örneğini vermektedir.

Ülkemizde adını, özellikle Türk Hava Yolları ile ortaklaşa kurduğu Turkish DO&CO 
isimli ikram firması ile duyuran Avusturya merkezli DO&CO, hava yolu catering işinin 
bir başka dinamik oyuncusu konumunda bulunmaktadır. 
2011 yılı cirosu 600 milyon USD olan şirketin hava yolu ikram bölümünün geliri, 450 
milyon USD mertebesinde gerçekleşmiştir. 
DO&CO’nun; New York, Londra, Frankfurt, Münih, Milano, Malta, Salzburg, 
Viyana, Linz ve Graz’da üretim merkezi bulunmaktadır. Şirket, 60’tan fazla hava 
yolu firmasına ikram hizmeti vermektedir. DO&CO ekosisteminde şu anda 4 bin 
200 civarında personel görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Atilla 
Doğudan tarafından üstlenilen DO&CO’nun ayrıca, Formula 1 yarışları gibi uluslararası 
etkinliklere ikram hizmeti sağladığını ve dünyanın birçok yerinde otel, restoran ve 
havalimanı özel yolcu salonu işlettiğini de ekleyelim.

Hava yolu şirketlerine birçok farklı konuda hizmet götüren Singapur Changi Havalimanı 
merkezli SATS, ikram alanında da faaliyet göstermektedir.  Şirket günde 80 bin adet 
yemek hazırlamaktadır. 
2011 yılı cirosu 800 milyon USD mertebesinde gerçekleşen SATS, Changi’de 
ikram hizmeti verdiği 45 hava yolu şirketi ile, bu noktadaki pazarın %86’sını elinde 
tutmaktadır. SATS’ın, Air France, FedEx, Lufthansa, Qantas Airways, SAS ve Hong 
Kong Airlines ile anlaşması bulunmaktadır.  
SATS, Japonya’da TFK adında bir hava yolu ikram firmasının da sahibidir. Tokyo’nun 
iki önemli havalimanı; Narita ve Haneda’da faaliyet gösteren TFK, bu iki noktada 
pazarın yaklaşık yarısına hâkim durumdadır.
SATS’ın dikkat çekici bir diğer girişimi ise Suudi Arabistan’da bulunmaktadır. SATS, 
Nisan 2011’de, Adel Abuljadayel Flight Catering (AAFC) adlı şirketin %40’ını 18,5 
milyon USD’ye satın almıştır. Cidde ve Riyad merkezli olarak faaliyet gösteren AAFC, 
özellikle hac ve umre seferlerine hizmet götürmektedir.
SATS’ın bunun yanı sıra, Çin, Hindistan, Maldivler ve Filipinler gibi daha birçok ülkede 
çeşitli oranlarda iştirakleri bulunmaktadır.
Yer hizmetleri bölümü de dâhil olmak üzere 14 bin civarında personeli olan SATS’ın 
Mart 2012 itibarıyla en büyük hissedarı, %43’lük oranla, Singapur devlet şirketi olan 
Temasek Holdings’tir.

Based at Singapore Changi Airport and providing airline companies with many 
different services, SATS operates also in the catering industry.  The company 
produces 80 thousand meals a day.
With an annual turnover of $800 million as of 2011, as well as 45 airline companies 
it caters at Changi Airport, SATS holds 86% of the market in the region. SATS has 
contracts with Air France, FedEx, Lufthansa, Qantas Airways, SAS and Hong Kong 
Airlines. 
SATS also owns an airline catering company titled TFK in Japan. Operating at Narita 
and Haneda, the two leading airports in Tokyo, TFK holds almost half of the market 
at these two locations. 
Another notable initiative of SATS’ is in Saudi Arabia. In April 2011, SATS acquired 
40% stake in a catering company titled Adel Abuljadayel Flight Catering (AAFC) for 
$18.5 million. Operating in Jeddah and Riyadh, AAFC provides catering services for 
hajj and umrah flights in particular.
On the other hand, SATS holds other shares with different percentages in many other 
countries like China, India, Maldives and Philippines.
As of March 2012, the biggest copartner of SATS, which has around 14 thousand 
employees including the ground services unit, is Singapore’s government-owned 
Temasek Holdings, with a 43% stake.

SatS

Do&co

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren başlayan Türk Hava Yolları ve DO&CO işbirliği ile ortaya çıkan 
birçok olumlu çalışma arasından en dikkat çekeni, hiç şüphe yok ki, Flying Chef / Uçan Aşçı 
uygulamasıdır. Bundan üç yıl kadar önce, 2010 yılı Nisan ayında ilk olarak İstanbul - New 
York hattında başlatılan bu çalışma ile, Turkish DO&CO’nun eğitimli ve tecrübeli aşçıları, Türk 
Hava Yolları uçaklarında Business sınıfında uygulanan mönü konseptini yolcuya tanıtmakta ve 
uçuşta görevli kabin ekibine yemeğin hazırlanması aşamasında profesyonel destek sağlayarak 
Türk misafirperverliğinin tüm dünyaya gösterilmesinde büyük rol oynamaktadır.  Uzun menzilli 
uçuşlarda gerçekleştirilen ve Türk Hava Yolları yolcuları tarafından çok beğenilen bu konsept 
çalışmasının bir benzeri, Flying Service Chef adı altında dar gövdeli uçaklarda (ilk aşamada Airbus 
A321) ve nispeten daha yakın mesafedeki dış hat uçuşlarında da uygulanmaya başlanmıştır.

uçan aşçI  / flyıng cHef

turkıSH aırlıneS + do&co = 
turkıSH do&co

Austria-based DO&CO, which made its name known in Turkey especially after it 
had founded a catering company jointly with Turkish Airlines with the title “Turkish 
DO&CO”, is another dynamic player in the field of airline catering services. 
With an annual turnover of $600 million in 2011, the company made an annual profit 
of $450 million with its catering services.   
DO&CO has production lines in New York, London, Munich, Milan, Malta, Salzburg, 
Vienna, Linz and Graz. The company provides more than 60 airline companies with 
catering services. Around 4 thousand 200 employees work for DO&CO today.
It is good to remind that DO&CO, which is headed by CEO Atilla Doğudan, provides 
catering services also for a number of international events, such as Formula 1 racing 
games, and runs hotels, restaurants and airport VIP lounges in much of the world.

Among many successful practices introduced with the partnership of Turkish Airlines and DO&CO, 
which began in January 1, 2007, the most eye-catching one is without doubt the Flying Chef service. 
Owing to this practice which was launched three years from now, in April 2010, initially on the 
İstanbul-New York line, trained and experienced chefs of Turkish DO&CO have been playing a 
significant role in acquainting passengers with the menu concept applied in the business class of 
Turkish Airlines’ flights, providing professional support for cabin crews in the preparation phase of 
meal services, and demonstrating the Turkish hospitality to the world.  Another service practice with 
the name ‘Flying Service Chef’, which is similar to this concept work applied on extended-range 
flights and appreciated deeply by Turkish Airlines’ passengers, has recently been launched on board 
of single-aisle airliners (on Airbus A321s at the first stage) for closer-range international flights.

Apart from İstanbul Atatürk Airport, Turkish DO&CO also operates at the airports such as İstanbul 
Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya, İzmir, Bodrum, Adana, Trabzon and Dalaman. The number of 
meals produced at these nine locations almost reached to 45 million between 2011 and 2012.  The 
production volume of Turkish DO&CO expands in parallel with the rapid and steady growth of Turkish 
Airlines. The market share of Turkish DO&CO at İstanbul Atatürk Airport has reached to 75-80%. Also 
Turkish Airlines Lounge İstanbul  at İstanbul Atatürk Airport is run by DO&CO. At Lounge İstanbul, 
more than 500 thousand very special passengers of Turkish Airlines are hosted every year. The 
coordination between Turkish Airlines and Turkish DO&CO is managed by the Directorate of Catering 
and In-Flight Products. Specialist teams set a good example of an effective team play for the sake of 
enabling these two companies to operate in harmony in order to raise the in-flight experience, which 
is the most critical ring in the chain of air travel as well as the most important contact point with 
passengers, to even higher levels.

türk hava yollarI + Do&co = 
turkISh Do&co
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Serdar Bey, öncelikle okurlarımız için kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1978 İstanbul doğumluyum. 2004 yılı sonunda İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek 
lisans yaparken Türk Hava Yolları’nda uzman olarak işe başladım. Pazarlama 
Satış Başkanlığı’nda uzman, Personel Başkanlığı’nda iş uzmanı ve Hukuk 
Müşavirliği’nde müşavir avukat olarak görev yaptıktan sonra Tahran, Cenevre ve 
Yeşilköy satış müdürlüğü görevlerinde bulundum. Hâlen Personel Başkanlığı’nda 
Yurt Dışı Çalışma Müdürü olarak görev yapıyorum.

TÜSHAD’ın kurulma fikri nasıl ortaya çıktı? Bize biraz kuruluş sürecini 
anlatır mısınız?
TÜSHAD (Tüm Sivil Havacılar Derneği), Türk Hava Yolları’ndaki bir grup arkadaşın 

Mr. Uygur, first of all, could you introduce yourself for our readers?
I was born in Istanbul in 1978. I started to work as a specialist in Turkish Airlines in 
2004 while I was studying my master degree in Galatasaray University following 
my graduation from the Law Faculty of Istanbul University. After I took the duties 
as a specialist in Marketing & Sales Directorate, a business specialist in Personnel 
Directorate and chamber counselor in Legal Consultancy Department, I served as 
a sales manager in Tehran, Geneva and Yeşilköy. I still work as International 
Labour Relations Manager in the Personnel Directorate. 

How did the idea of establishment of TUSHAD come out? Could you tell us 
a little bit about the process of establishment?
TUSHAD is a non-governmental organization whose foundations were laid by 
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F. Zehra BAYRAK (TAA Genel Yayın Yönetmeni / TAA Editor in Chief)

bir araya gelmesiyle temelleri atılan bir sivil toplum kuruluşudur. Bildiğiniz gibi, 
sektörümüzde, Teknisyenler Derneği (TALTA), Pilotlar Derneği (TALPA), Kabin 
Memurları Derneği (TASSA) gibi köklü kuruluşlarımız mevcut. Ancak bunlar belirli 
bir iş grubuna yönelik oluşan sivil toplum kuruluşları oldukları için, sivil havacılığın 
genelini kapsayan bir dernek olsun diye düşünmüştük. Derneğimizin isminden de 
anlaşılacağı üzere, sektörün tamamını kapsamak gibi bir idealimiz var.

TÜSHAD hangi amaç ve hedeflerle yola çıktı? 
Bir sivil toplum kuruluşunun durduğu yer, bizim için de kalkış noktasını 
oluşturuyor. Bu nokta da “kültürel alan”dır. Bir diğer boyut ise; ticari olmayan, kâr 
amacı gütmeyen bir organizasyon olmamızdır. Bir de resmî olmayan, devletin bir 
parçası olmayan STK (sivil toplum kuruluşu) boyutu var.
Derneğimizi kurarken uzun uzun konuştuğumuz misyonumuz, vizyonumuz 
ve hedeflerimiz, web sitemizde yayımlanmış durumda. Benim özetle ve kendi 
cümlelerimle söyleyebileceklerimi ise; sektörün gelişimi için sivil alanda katkı 
sunmak olarak tanımlayabiliriz. Bu cümlenin değişik açılımları var. En başta; bugün 
dünyada ve ülkemizde kurum kültürü olarak isimlendirilen olguya işaret edebilirim. 
Kurumsal öğrenmeden kurumsal aidiyete ve hatta kalite gibi daha spesifik alanlara 
kadar birçok olgu, kurumsal kültür ile birlikte düşünülmesi gereken konular. Özet 
olarak; “Yönetişim” kavramının (ki böyle bir kavramın üretilmiş olması bile eski, 
formel ve katı hiyerarşik yönetim modellerinin sonuna işaret ediyor) çağrıştırdığı 
dünya, kültür bağımlı bir dünya ve biz, sektörün profesyonelleri olarak, sivil bir 
çaba ile kültürel alanda da sektörümüze katkı sağlamaya, herkes için daha kaliteli 
bir alan hâline gelmesine çabalıyoruz. Kuantum dünyasında buna kelebek etkisi 
de diyebiliriz. Bunun için de, sektörel kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler geliştirmek, 
karşılıklı olarak birbirimize katkı sağlamak gibi hedeflerimiz mevcut. Sonuçta, 
misyon, vizyon ve hedeflerini bir sektörle sınırlamış bir derneğiz ve ilgi alanımıza 
giren kitle, bizim de içinde bulunduğumuz paydaşlarımız. Bir yerde kendimizin de 
içinde bulunduğu bir dünyada, o dünyaya konuşuyoruz. 

TÜSHAD, ülkemizdeki sivil havacılık sektöründe yer alan tüm çalışanları, 
akademisyen ve öğrencileri, hatta yolcuları kuşatan bir dernek olma 
misyonuna sahip. Bu misyonunuza dair yürüttüğünüz çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
Bir önceki soruda eklemeyi unuttuğum bir husus daha vardı. Sivil bir hareket, aynı 
zamanda gönüllü bir harekettir. Dolayısıyla, tüzük yazılırken ideal olanı tanımlama 

a group of friends from Turkish Airlines coming together. As you know, we 
have rooted organizations such as Technicians Association (TALTA), Pilots 
Association (TALPA), Cabin Attendant Association (TASSA). However, as they 
are non-governmental organizations covering a specific working group, we 
wanted to have an association which will compass the civil aviation in general. 
As it is also seen by the name of the Association, we have the ideal of covering 
the sector in overall. 

What are the goals and objectives of TUSHAD?
The position of an NGO is the take-off point for us. This point is “cultural space”. 
Another dimension is we are a non-profit organization without any commercial 
purpose. And another dimension is we are independent of any form of 
government (non-governmental organization). Our mission, vision and objectives 
that we elaborated in the establishment have all been published in our website. 
What I can say with my words to sum up can be defined as contributing to the 
development of sector in civil society. This sentence has different openings. First 
of all; today there is a phenomenon called “corporate culture” both in our country 
and in the world. A number of facts (phenomenon) including corporate learning 
and corporate belonging or specifically quality are the matters which should be 
considered together with corporate culture. In a nutshell, the world associated 
with the concept of “governance” (even coining such a term means the fading 
away of old, formal and firm hierarchical administration models), the world and 
us dependent on culture struggle to contribute to our sector in cultural field as the 
sector professionals and to make it high quality for everyone. This can be called 
as the “butterfly effect” in the quantum world. We therefore aim at developing 
good relations with industry-specific organizations and institutions and ensuring 
mutual contribution. As a result, we are an association limiting its mission, vision 
and objectives with one sector and the population inside our area of interest are 
the stakeholders including us. We are talking to the world where we also stand. 

TUSHAD, has the mission to be an association surrounding the personnel, 
academicians, students in the civil aviation sector, even the passengers. 
Could you advise us on the works that you fulfill with regards to this 
mission?
There was a matter that we forgot to add in the previous question. A civil action 
is a volunteer action at the same time. Therefore, the struggle to define the ideal 
was the prevailing psychology while preparing by-law. This was a necessity. 
While we were locating ourselves, we needed to have the right picture of the 
situation and build up ourselves on the missing part of the picture and the point 
that we deem crucial to fill up. That’s how we made.
Our first diagnose was Turkey was missing an umbrella organization which 
would gather all the stakeholders. Neither there was anyone claiming on this 

tüm siVil HaVacIlar derneği (tüsHad)

    ideali, Sektörün 
  tamamını kapSamak 
olan bir dernek:

an aSSocıatıon aımıng at coverıng tHe Sector ın overall: 

all cıvıl avıatorS aSSocıatıon (tuSHad)

CERN seminerinden / From the CERN Seminar

Derneğin düzenlediği iftar yemeği organizasyonundan 
From the iftar (fast-breaking) dinner organized by the Association

Tüm Sivil Havacılar Derneği – TÜSHAD Başkanı Serdar Uygur ile, derneğin 
kuruluş süreci, misyonu ve hedefleri hakkında konuştuk; yürütülen çalışmalara 

dair bilgi aldık. Derneği tanıma fırsatı sunan söyleşimizi ilginize sunuyoruz.

We have interviewed with the President of All Civil Aviators Association 
(TUSHAD), Mr. Serdar Uygur about the establishment process, mission 

and goals of the association and obtained information about the on-going 
works. The interview offering the chance to know the association better 

is below for your concern.

TÜHESFO’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın 
TÜSHAD standını ziyareti / Visit of the Transport, Maritime Affairs and Communications Minister 
Binali Yildirim to the stand in Turkish Aviation Industry Exhibition, Forum and Fair 
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çabası, hâkim psikolojiydi. Bu da gerekliydi zaten. Kendimizi konumlandırırken, 
var olan durumun doğru bir resmini çekmemiz ve bu resimde boşluk bulunan ve 
aynı zamanda doldurulmasını elzem gördüğümüz bir nokta üzerinde kendimizi 
inşa etmemiz gerekiyordu. Biz de bu şekilde yaptık. 
Öncelikli olarak tespitimiz; Türkiye’de sivil havacılık alanında tüm paydaşları 
toparlayacak bir üst yapılanmanın mevcut olmayışıydı. Bunu söylem düzeyinde 
iddia eden ya da bu çatıyı kurmayı hedeflediğini söyleyen kimse de yoktu. 
Maalesef bugün de bu seviyede bir kurum bulunmuyor. Fakat sektörümüzdeki 
parçalı durumun maliyetleri de var. Öncelikle, sektörel düzeyde, kültürel olarak 
akışkan olmayan bir ortam var. Bu akışkan olmayan durum, başta bilgi akışı 
olmak üzere hiçbir konuda kendi kendini geliştiren organik bir kültürü inşa 
edemez. Dolayısıyla, bugün de geçerli olmak üzere, çekmiş olduğumuz resmin 
görünür bir şekilde sektöre taşınması ve bu hususta bir farkındalığın oluşturulması 
gerekiyor. Bu da bizim gibi tek bir derneğin istemesi ile mümkün olabilecek bir 
durum değil. Bir durum var, bu durumla ilgili bir ihtiyaç var ve biz de elimizden 
geldiğince bu konuda çabalıyoruz. Neler yapıyoruz; öncelikli olarak, yoğun ve 
bazen acımasız olan profesyonel bir dünyada, arkadaşlıkların ve dostlukların 
korunabilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Buna ilk günden itibaren inandık. Bu 
amaçla da ilk günden itibaren, üyemiz olsun olmasın herkesi her faaliyetimize 
davet ettik. Mümkün olduğunca, hiçbir faaliyetimizi üyelerimizle sınırlamadık. Bu 
türden faaliyetlerimiz; piknik, gezi turu, aile buluşmaları, iftar programları gibi, 
fırsat buldukça bir araya gelmeye matuf faaliyetler olarak özetlenebilir. Bununla 
birlikte, Sosyal Sorumluluk Komisyonumuz ile, toplumun ihtiyaç sahibi kesimleri 
için projeler ürettik. Bunu da tüm paydaşlarımızla birlikte yaptık. Üyemiz olup 
olmadığına kesinlikle bakmadık, bakmayacağız. Yine ilk günden itibaren, sektöre 
dair ve sektörün gelişimi için uzman kişilerin katıldığı seminerler düzenliyoruz. 
Bazen sektörün ilgi alanını aşan konular da olmuyor değil. En son, Avrupa Nükleer 
Araştırmalar Merkezi CERN’de araştırmacı olarak bulunan, ODTÜ Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Bilge Demirköz Hanımefendi’den, havacılık da dâhil birçok bilim dalının 
geleceğini derinden etkileyecek olan deneyi ve CERN’deki çalışmalarını dinledik. 
Son olarak da, bildiğiniz gibi sektöre yönelik dergimiz olan “Sivil Havacılar” dergisi 
yayın hayatına başladı. Dergimiz, sektörde sivil ve süreli olarak yayımlanan ilk 
ve tek dergi olma özelliğini koruyor. Henüz dördüncü sayısını hazırladığımız bu 
dergi kendini duyurdukça, sektörün değişik alanlarından da katkı olacağına ve 

discourse nor aiming at establishing such an organization. Unfortunately, such 
an organization does not exist today, too. But there is a cost for the fragmental 
situation in our sector. Firstly, in the sectoral level, we witness that the situation 
is not fluid culturally. This situation cannot build up an organic self-developing 
culture, particularly flow of information. To this end, the picture we took should 
be visible in the sector and the awareness should be raised. This cannot be 
achieved though one association like us. There is the situation, and the need in 
this regard, we pay our utmost effort in this way. 
What we do; as a priority, friendship and brotherhood should be maintained and 
promoted in the busy and sometimes cruel professional world. We believed in 
this from scratch. To this end, from the first day, we invited everyone to our 
activities regardless of their membership. We did not limit the activities solely 
for members as much as possible. These activities include the ones convening 
people together such as picnics, trips, family gatherings, iftar (fast-breaking) 
programs, etc. Besides, we produced projects for the needy people in the society 
together with our Social Responsibility Commission. We carried out this with 
all of our stakeholders. We did not examine whether they are members or not, 
we will never do so. We also organize seminars with the participation of experts 
from the sector and working for the development of the sector. Sometimes the 
subjects can go beyond the sector. Recently, Associate Doctor Bilge Demirköz 
from METU who works as a researcher in CERN, European Organization for 
Nuclear Research as well presented us an experiment which will influence a 
number of sciences including the aviation sector and her studies in CERN. Last 
but not least, the “Civil Aviators” magazine directed towards to sector started to 
be published. Our magazine preserves its uniqueness as the first and only civil 
magazine published continuously in the sector. As this magazine of which we are 
preparing the 4th edition makes its name, we sincerely believe that there will be 
contributions from the different areas of the sector and it will function as trigger 
point for the common culture that we most desire. We also have tremendous 
goals such as organizing panel or congress for the next term. 

You said that you carried out some support projects. Could you give some 
information on these support projects?
As a first, we organized a support campaign for the earthquake victim children 
of Van on 23 April last year. Later on, we gave presents to over 1,000 students 
in eight village schools in the provinces of Malatya and Batman. Not only our 
members, but all the personnel of Turkish Airlines contributed to these projects. 
An unnamed pilot presented about 100 new toys to our project. Our Support 
Project to Village Schools is continuing. 

çok arzu ettiğimiz ortak bir kültür için bir tuğla olma işlevi göreceğine inanıyoruz. 
Önümüzdeki dönem için de panel ya da kongre gibi daha büyük hedeflerimiz var.

Derneğinizin aynı zamanda çeşitli yardım projeleri de yürüttüğünü 
söylediniz. Bu yardım projelerinize dair bilgi verir misiniz?
İlk olarak geçen sene 23 Nisan’da Van’daki depremzede çocuklara yardım 
kampanyamız oldu. Daha sonra Malatya ve Batman’daki sekiz köy okulunda 
1.000’den fazla öğrenciye karne hediyesi dağıttık. Bu projeleri sadece üyelerimizle 
değil, tüm Türk Hava Yolları çalışanlarının desteğiyle gerçekleştirdik. Karne 
Hediyesi Projemizde adını dahi bilmediğimiz bir pilot kardeşimiz 100 civarında yeni 
oyuncak hediye etti. Hâlihazırda da Köy Okullarına Yardım Projemiz devam ediyor.

şu an gelinen noktada TÜSHAD nasıl bir konuma sahip? Hedeflerinizi 
gerçekleştirebilmek için nasıl bir sistematik izliyorsunuz? 
Şu an için gönüllülük ve profesyonelliğin bir arada yürütülmeye çalışıldığı, üye 
sayısı sürekli artan ve bu sebeple de sürekli yeniden şekillenen bir kültürümüz 
mevcut. Sistematiğimiz, öncelikli olarak insani düzlemdeki hassasiyetlerimizi 
korumak ve devam ettirmek ile başlıyor. Bunu da arkadaşlık ve dostluk ortamıyla 
sağlıyoruz. Ana sermayemiz ve derneğimizin var olma sebebi bu. Sonrasında ise, 
altından kalkabileceğimiz kadar aşılabilir ve ancak derneği geliştirmek için de ciddi 
hedefler belirleyip, öncelikli olarak kendimiz için bir “challenge” oluşturarak devam 
ediyoruz. Dergi böyleydi mesela. Yapabileceğimizden şüphelendiğimiz de oldu 
açıkçası. Ama bugün kendi yayın kurulu ve ekibiyle profesyonel bir işleyişi mevcut. 
Ayrıca sektörde daha fazla insana ulaşacak projelere doğru bir gelişimimiz var. Bir 
arkadaş çevresi ile başlayıp, bugün ciddi sayıda üyeye ulaşmış ve tüm sektöre 
dağıtılan bir dergi yayımlayacak seviyeye geldik. Bizimle birlikte olan üyelerimiz, 
arkadaş ve dostlarımız tamam diyene kadar biz de devam edeceğiz.

Havacılık çalışanlarına ya da havacılıkla ilgilenen her kesimden insana 
kapınızın açık olduğunu söyleyebilir miyiz? 
Zaten çıkış noktamız buydu. Arkadaşlığı ve dostluğu önemseyen, gönüllü olarak 
sektöre katkı yapacak kadar bu sektörü seven her paydaşımıza kapımız açık. 
Kalbimiz de açık.

TÜSHAD’a üye olmayı düşünenler için, üyelerinize yönelik çalışmalarınızı 
ve onlardan beklentilerinizi, onlara neler katacağınızı öğrenebilir miyiz? 
Derneği ilk inşa ederken katılıma, katkıya açık bir kültür ile inşa etmeyi önemsedik. 
Bu hassasiyetimiz hâlâ devam ediyor. Bu yönüyle, aslında derneğimiz her gün 
yeni katılımlarla yeniden form kazanıyor. Örnek olarak, Sosyal Sorumluluk 
Komisyonumuz, tanıdığımız ve bizim de katkı verdiğimiz gönüllü kişilerden oluşan 
bağımsız ve isimsiz bir iyilik hareketiydi. Aramızda toplanan para, eşya ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılıyordu. Bu arkadaşlarımıza biz dernek olarak destek vermek 
istediğimizi söyledik. Biz dernek olarak, koordinasyon ve lojistik gibi konularda 
yardımcı oluyoruz. Bu örnek, bizim yaklaşımımızı göstermek için yeterlidir 
sanırım. Kapımız herkese açık. Gelecek olan kimseye de şartımız yok. Tam 
tersine böyle güzel ve yararlı yenilikler getirmesini de isteriz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Öncelikle teşekkür ederim. Sektörümüzde yayın yapan önemli bir dergide, sektörel 
paydaşlarımızla bizi buluşturdunuz. Böyle bir imkân bulmuşken de, izninizle, bize 
geribildirimde bulunmalarını talep edeceğim. Derneği hepimiz için kurduk. Üye 
olmak ilk etapta önemsediğimiz bir konu değil. Üye olmasanız da, fikirlerinizle ve 
eleştirilerinizle katkılarınızı bekliyoruz. 

What is the position of TUSHAD in the present situation? What is the 
systematic that you follow up in order to realize your goals?
We have the culture that aims at realizing volunteering and professionalism 
together, and that reshapes continuously due to increasing number of members. 
Our systematic is based on preserving and sustaining our sensitivities in 
humanitarian dimension. We ensure it through a friendship and brotherhood 
environment. This is the original capital and reason of existence of our association. 
Later on, we determine serious objectives which can be overcome but will serve 
to take the association further. Basically, we go on by creating challenges for 
ourselves. The magazine was an example of it. Frankly, we had some doubt 
whether it could be succeeded. However, today it follows the steps of success 
professionally with its own editorial board and team. We also grow to carry out 
projects that will reach more and more people. We just initiated with a bunch of 
friends and now we have a serious number of members and we achieved the 
level of publishing a magazine to be distributed in the sector in overall. We will go 
on our efforts until our members, friends say enough.

Can you say that your doors are open to any staff working for aviation 
sector and anyone from different segments interested in aviation?
This was the starting point. Our doors are open to anyone who cares for friendship 
and who set his/her heart on this sector to contribute voluntarily to this sector. 
Our hearts are open, too. 

For the ones who are thinking of being a member to TUSHAD, could you 
please tell your works for the members, your expectations from them and 
the things you offer for them?
While establishing the association in the first place, we attached importance to 
build it up with the understanding open to contribution. Our sensitivity still prevails. 
From this aspect, our association actually is being shaped with new participations 
day by day. For instance, our Social Responsibility Commission was a charity 
movement composed of independent and anonymous volunteers that we knew 
and supported. The gathered money and goods were delivered to the needy 
people. Our door is open to everyone and we do not have any condition.  

Would you like to add something as a conclusion?
First of all, I would like to thank you. You brought us together with our stakeholders 
in an important magazine publishing in our sector. Seizing this opportunity, with 
your permission, I would like to ask them to provide feedbacks. We established 
the association for all of us. Being a member is not something that we attach 
importance to in the first step. Although you are not a member, we are looking 
forward to your contribution with your ideas and criticism.

Derneğin Karne Hediyesi Projesi kapsamında gerçekleştirdiği oyuncak dağıtımlarından / From the distribution of toys during the Presents to Children Project

23 Nisan’da TÜSHAD’ın düzenlediği çocuk oyunundan

From the children’s play organized by TUSHAD on April 23rd
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AvANTAj vE DEzAvANTAjLArI
Uzaktan öğrenimin sağladığı avantajlar; uygunluk, esneklik, hız ve maliyet olarak 
sıralanabilir. Öğrencinin kendine en uygun zaman ve yerde ve kendi öğrenme hızına 
uygun olarak eğitimini alabilmesi, avantajların başında gelmektedir. Böylelikle öğrenci, 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda, istediği eğitimleri, istediği yoğunlukta ve sırada 
alabilmektedir. Maliyete gelince; ilk yatırım maliyeti ve başlangıçtaki eğitim üretim 
maliyetleri yüksek gibi görünse de uzun vadede oransal olarak maliyetler azalmaktadır. 
Ülke veya dünya çapında iş yapan ve buna paralel olarak yaygın çalışan ağı olan hava 
yolu ve benzeri işletmelerde, çalışanların eğitim için bir yerde bir araya getirilmesi 
büyük maliyetlere neden olmakta, bazen bu imkânsız hâle bile gelebilmektedir. Sınıf 
eğitimi için gereken masraflara; taşıma, konaklama, yemek gibi masraflar da ilave 
edildiğinde maliyet iyice yükselmektedir. Çalışanlar, uzaktan öğrenim sayesinde 
eğitim için kendi ortamlarından ayrılmak zorunda kalmamaktadırlar.
Uzaktan öğrenimin dezavantajlarına gelince; en önemlisi sosyal etkileşimin kısıtlı 
ya da hiç olmamasıdır. Öğrenciler, sınıf ortamındaki tartışmalardan ve sorulardan 
uzak kalmakta ve eğitimdeki sosyal öğrenmeden yararlanamamaktadırlar. 
Etkileşimli uzaktan eğitimlerde bu eksiklik, sohbet (chat) odaları gibi uygulamalarla 
giderilmektedir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin bu konuda yetersiz eğitimi ve teknolojik 
aksaklıklar gibi bazı dezavantajları da bunlara eklemek mümkündür.[3]

UzAKTAN ÖğrENİm TÜrLErİ
Bugünkü anlamda uzaktan öğrenim anlayışının temelini oluşturan eÖğrenme 
(elearning) kavramı, Ekim 1999’da ilk defa ABD’de bir seminerde ortaya atılmıştır. 
İnternet, multimedya ve buna bağlı gelişen teknolojilerle birlikte; “online öğrenme”, 
“sanal öğrenme” veya “kişisel öğrenme” kavramları da gelişmeye başlamıştır. 
Günümüzde eÖğrenme dediğimizde daha çok internet veya intranet aracılığı ile alınan 
uzaktan öğrenim akla gelmektedir. Bu amaç için geliştirilmiş uygulamalar sayesinde 
öğretmen ve öğrenciler, eş zamanlı olarak bir araya gelebilmekte veya öğrenciler, 
yer ve zamandan bağımsız olarak eğitimlerini kendi hızlarına uygun bir biçimde 
alabilmektedir. Bu açıdan eÖğrenme temel olarak senkron ve asenkron olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır.[4]
Öğretmen ve öğrencilerin eş zamanlı (online) olarak internet üzerinden bir araya 
geldiği öğrenme yöntemine senkron öğrenme denilmektedir. Aslında klasik sınıf 
eğitimine benzeyen bu yöntemde; ders, tartışma ve sunumlar eş zamanlı olarak 
gerçekleşmekte, tüm öğrenciler bulundukları yerler farklı olsa da aynı anda eğitime 
katılmakta, kısıtlı da olsa karşılıklı iletişime geçebilmektedirler. 
Asenkron öğrenme ise senkron öğrenmenin tam tersidir. Öğretmenler ders 
materyallerini, ödevleri ve sınavları sağlamakta, öğrenciler ise bu dersleri belirli bir 
zaman aralığında veya istedikleri zaman alabilmektedir. 
Senkron ve asenkron öğrenme yöntemleri, bir eğitimin tasarımında birlikte 
kullanılabilmektedir. Öğrenciler, eğitimin bir bölümünü asenkron olarak alabilmekte, 
daha sonra öğretmenle senkron olarak belirli bir zaman diliminde bir araya 
gelebilmektedir. Bu modele ise bütünleşik (integrated) yöntem adı verilmektedir.
Bu sınıflandırmalar kapsamında, sınıf eğitimlerinin eÖğrenme yöntemleri ile birlikte 
kullanıldığı “karma” veya “melez” (İngilizce blended veya hybrid) adı verilen bir 
yöntem daha bulunmaktadır. Bu yöntemde öğrenci, eğitimin bir kısmını eÖğrenme 
olarak alabilmekte, eğitimin yüz yüze alınması gereken kısmını sınıfta almaktadır. 
Eğitimin ne kadarının eÖğrenme olarak, ne kadarının sınıfta alınacağı Öğretim 
Tasarımı’nın (Instructional Design) konusu olup ilgili bölümde ele alınacaktır. 

UzAKTAN ÖğrENmE ArAçLArI
Bilgisayar, internet ve multimedya teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, senkron 
ve asenkron öğrenme için değişik araçlar geliştirilmiştir. Senkron öğrenmedeki, aynı 

PrOS AND CONS
The advantages of distance learning can be specified as convenience, flexibility, 
pace and low-cost. Providing students with the opportunity to have education at their 
most convenient time, place and learning pace, is the foremost of these advantages. 
This enables students to have their education in line with their needs and also in the 
volume and sequence they wish. As for costs, although the initial costs of investment 
and operation seem to be high at first sight, they decrease proportionally in the long 
run. For business sectors which trade in nation-wide or worldwide markets, and 
accordingly have a widespread network of employees, such as airline companies, 
gathering employees under a single roof for training leads to very high costs and 
sometimes it even proves to be impossible. And when additional expenses for 
transportation, accommodation and catering are added to the costs for classroom 
trainings, the overall cost soars. Whereas, by virtue of distance learning, employees 
do not need to depart from their own environments for training activities.
When it comes to the disadvantages of distance learning, the most critical one is little or 
no social interaction. Students remain devoid of discussions and conversations, which 
are available in a classroom environment, and cannot make use of social learning. 
However, in interactive distance learning programs, this deficiency is compensated 
via applications like chat rooms. Also, it is possible to make mention of some other 
unfavorable factors such as instructors or students with insufficient knowledge in this 
respect, and technological malfunctions, as other disadvantages. [3]

TyPES Of DISTANCE LEArNING
The term “e-learning”, which underlies today’s understanding of distance learning, 
was first introduced in a seminar held in the United States, in October 1999. In parallel 
with the developments in internet and multimedia technologies, came some new 
concepts like “online learning”, “virtual learning” or “personalized learning”. Today, 
when we say “e-learning” we actually refer to the distance learning services provided 
via the internet or intranet.
By virtue of the applications developed for this purpose, instructors and students 
can meet up synchronously, or students can arrange their education process in 
accordance with their own learning pace, independently of time and place. When 
considered from this point of view, the practice of e-learning is divided into two main 
types as synchronous and asynchronous. [4]
The type where students and instructors log in on the internet at the same time is 
called synchronous e-learning. In this method which actually resembles the classical 
classroom education, lectures, discussions and presentations occur synchronously, 
students can participate in a training program at the same time, although they are 
physically far away from each other, and communicate with each other even though 
limitedly.
The asynchronous type, on the other hand, is just the opposite of the synchronous 
one. In this method, instructors provide course materials, homeworks and exams, 
and students can take them anytime they wish, within a certain period of time. 
The synchronous and asynchronous types of e-learning can be used together in 
the design of a training program. For example, the student can take only a part of 
the training asynchronously, and get together with the instructor synchronously in a 
certain timeframe. This model is called the “integrated method”.
Within the scope of these classifications, there is another model called “blended” 
or “hybrid” in which conventional classroom education is blended with e-learning 
methods. In this method, the student takes a part of the training program as 
e-learning, and completes the program with face-to-face education in the classroom. 
Determining how much of the training program should be with e-learning or face-
to-face is the issue of Instructional Design, and will be dealt in the relevant section.

uzaktan öğrenme 
teknolojileri DIStance 

learnIng 
technologIeS 

Havacılık endüstrisi, havacılıktaki eğitimin kritik rolü ve önemi nedeniyle uzun 
yıllardır öğretim teknolojilerinde her zaman öncülük rolünü üstlenmiş bir 
sektör olmuştur. Bu sektör, bilgisayarların gelişimi ile birlikte “bilgisayara 

dayalı eğitimler”i kullanmaya başlamış ve uzaktan öğrenmeye geçişte de bu potansiyeli 
sayesinde öncülüğünü devam ettirmiştir.

Gİrİş
Uzaktan öğrenim, bilginin öğreticiden, zaman ve fiziksel açıdan ayrı bir ortamdaki 
öğrenenlere aktarılması süreci olarak tanımlanmaktadır. Öğreten ile öğrenen arasındaki 
bu boşluk önceleri farklı materyallerle doldurulurken, bugünkü araçlar daha çok dijitaldir. 
Televizyon, DVD, telekonferans ve basılı materyaller uzaktan öğrenimde kullanılmaya 
devam etse de bugün için en yaygını internettir. Bilgisayarlar, internet teknolojileri ve 
gelişmiş multimedya sayesinde öğrenciler, başka türlü alamayacakları eğitimleri, zaman 
ve mekândan bağımsız olarak alabilmekte, canlı olarak etkileşimli video konferanslara 
katılabilmektedir. 
İlk uzaktan öğrenimin 1728 yılında ABD’de Boston gazetesinde “Steno Dersleri” ile 
başladığı kabul edilmektedir. Uzaktan öğrenimin tarihsel gelişimini, iletişim teknolojilerinin 
gelişimiyle paralel olarak beş nesle (Şekil-1) ayırmak mümkündür.[1] 

Şekil-1: Moore ve Kearsley (2005) Uzaktan Eğitimin Gelişim Süreci

t he aviation industry has always held a spearheading position in the area of 
educational technologies, because of the critical role of training in aviation. 
In parallel with the advances in computer technologies, the industry began to 

use “computer-based training” systems and maintained its pioneering role also in the 
transition to distance learning. 

INTrODUCTION
Distance learning is defined as a process where education is delivered from the instructor 
to the learner provided that both are separated by time and distance. While the gap between 
the instructor and the learner used to be filled with various materials in the past, today’s 
means are more of digital technologies. Although TVs, DVDs, teleconferences and printed 
materials are still used in distance learning, the most common media is the internet today. 
By means of computers, the internet and advanced multimedia technologies, students are 
able to have the training programs which they cannot do in any other way, independently 
of time and place, and participate in interactive video-conferences.  The first distance 
learning is assumed to have begun with the “stenography lessons” (shorthand writing/
typing) published in the Boston Gazette in the United States as early as 1728.
The historical evolution of distance learning can be divided into five generations (Figure-1) 
in parallel with the evolution of communication technologies. [1]

Figure-1: Moore and Kearsley (2005) The Evolution of Distance Learning
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zaman diliminde bir araya gelme, değişik yöntemlerle olabilmektedir. Sohbet odaları 
(chat), telefon veya internet üzerinden telefon (Voice Over IP - VOIP), video konferans, 
web konferans, internet radyo, sanal dünya (Virtual World) gibi araçları bu kapsamda 
sayabiliriz. Sohbet odalarında tüm paydaşlar bir araya gelerek karakter bazlı bir mesajlaşma 
ile iletişim kurabilmektedirler. Telefon veya VOIP ile, “Conference Call” yöntemiyle sesli 
iletişim sağlanmaktadır. Video konferansta herkesin bir web kamerası bulunmakta, iletişim 
bununla sağlanmaktadır. Bugün en yaygın olarak kullanılanı ise web konferans yöntemidir. 
Bu yöntemin video konferans yönteminden farkı, sadece kameralara bağımlı olmaması, 
diğer medya elemanlarını da kullanabilmesidir. Öğretmenler eğitim esnasında, gerek video 
gerekse diğer medya araçları kullanırken öğrenciler de sohbet (chat) ortamından interaktif 
olarak eğitime katılabilmektedirler. Blackboard Collaborate, Adobe Connect, WebEx ve açık 
kaynak kodlu BigBlueButton yazılımlarını bu konuda geliştirilmiş araçlar olarak belirtebiliriz. 
Asenkron öğrenmenin temel unsurlarının başında ise; dokümanlar, sesli veya sessiz 
sunumlar, ses ve video dosyaları gibi öğrenme materyalleri gelmektedir. Bu materyallerin, 
önceden öğretmen tarafından hazırlanması ve bir yerde depolanması gerekir. Öğrenci ise 
bu eğitimleri nerede ve ne zaman alacağına kendisi karar vermektedir. Ayrıca, elektronik 
posta, tartışma grupları (forum), Facebook, YouTube, Twitter, Blog ve Wiki gibi sosyal 
ağlar asenkron eğitimin ayrılmaz unsurlarındandır.

mEANS Of E-LEArNING
In parallel with the advances in computer, internet and multimedia technologies, 
various tools have been developed for synchronous and asynchronous e-learning. In 
synchronous learning, gathering at the same time can be achieved in different ways. 
Means like chat rooms, telephones or internet phones (Voice Over IP - VOIP), video 
conferences, web conferences, internet radio and virtual world can be counted out in this 
context. In chat rooms all participants can come together and communicate with each 
other on a character-based messaging interface. Voice communication is established 
via the “conference call method” by means of telephone or VOIP. The video conference 
method requires each participant to have a webcam for video communication. Today, 
the most commonly used method is the web conference. What makes it different from 
the video conference method is that it is not limited with webcams only, and uses other 
multimedia components as well. While instructors use both cameras and other media 
devices during training sessions, students can attend sessions interactively by means 
of live chat rooms. Blackboard Collaborate, Adobe Connect, WebEx and open-source 
BigBlueButton are among the softwares developed for this purpose.
Of the key elements of asynchronous learning, such as documents, visual or audiovisual 
presentations and audio/video files are the foremost learning materials. These materials 

ÖğrENmE yÖNETİm SİSTEmLErİ
Asenkron öğrenme unsurlarını desteklemek için geliştirilen araçların başında Öğrenme 
Yönetim Sistemleri - ÖYS (Learning Management System - LMS) gelmektedir. 
ÖYS’ler; asenkron öğrenme materyallerini sunma ve paylaşma, öğrenci ve öğretmen 
kayıtları ile sistem kayıtlarını tutma, forum, derslere kayıt olma, ödev alma, sınava 
girme, ödev ve sınavlarla ilgili işlemleri yürütme, rapor alma gibi özelliklere sahiptirler. 
Bu amaçla bugüne dek birçok araç geliştirilmiş olup açık kaynak kodlu olarak Moodle 
ve Sakai’yi bu kapsamda söyleyebiliriz. 
ÖYS’lerle ilgili olarak en önemli konulardan biri, öğrenme materyallerinin mevcut tüm 
ÖYS’lerce paylaşılabilmesi ve sunulabilmesidir. Bunun gerçekleşebilmesi için bazı 
standartların olması gerekmektedir. Başlangıçta standartların olmaması nedeniyle, 
geliştirilen içerikler sadece ilgili firmanın ÖYS’sinde çalışmış, diğer ÖYS’lerde 
kullanılamamıştır. Bu durum sektörde karmaşaya neden olmuş, bunun için çeşitli 
referans modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller, öğrenme materyalleri için ortak 
tanımlamalar getirmekte ve içeriklerin ÖYS’ler arasında paylaşılabilmesi için gerekli 
standartları tanımlamaktadır. Bunların başında “SCORM - Shareable Content Objects 
Reference Model (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli)” ve “AICC - Airline 
Industry CBT Committee (Hava Yolu Endüstrisi Bilgisayar Destekli Eğitim Komitesi)” 
modelleri gelmektedir. ÖYS’ler ve içerikler bu model kapsamında geliştirildiği 
takdirde, içerikler ile ÖYS’ler arasında uyumsuzluk söz konusu olmamaktadır. Bizim 
ortamımızda bu amaçla SCORM kullanılmaktadır. Başlangıçta SCORM 1.0 olarak 
oluşturulan modelde son versiyon SCORM 2004 V4’tür. Sektörde yaygın olarak ya 
SCORM 1.2 ya da SCORM 2004 V.4 kullanılmaktadır.[5]

mOBİL ÖğrENmE (mÖğrENmE)
Cep bilgisayarları (PDA - Personal Digital Assistant) ve cep telefonlarının yaygın 
olarak kullanılması ile birlikte mobil öğrenme (mÖğrenme) kavramı ortaya çıkmıştır. 
Bu konudaki çalışmalar 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren başlamış olmasına 
rağmen mobil cihazların yaygın kullanılmaya başlaması ile birlikte hız kazanmıştır. 
mÖğrenme, eÖğrenme’nin mobil cihazlar üzerinden yapılması olarak tanımlanabilir. 
Böylelikle öğrenenler, bulundukları her yerde eğitim alma şansına kavuşabilmektedir. 
Birçok ÖYS geliştiricisi, sistemlerini buna uygun olarak düzenlemektedirler.
Mobil cihazlarla birlikte, içeriklerin her platformda sunulamaması problemi ortaya 
çıkmıştır. Kişisel bilgisayar ortamları için geliştirilen içerikler, daha çok Adobe Flash 
tabanlı olarak geliştirilmektedir. Buna karşılık Flash tabanlı içerikler, yaygın olarak 
kullanılan bazı mobil cihazlarda kullanılamamaktadır. Bunun için geçici çözümler 
üretilmek zorundadır. Bu nedenle içeriklerin geliştirilmesi için HTML işaretleme 
standardının son sürümü HTML5, JavaScript ve CSS3 kullanılmaktadır. Ancak burada 
bu standart ile geliştirilen içerikler ile tarayıcıların farklı sürümleri arasında uyum 
sorunu ortaya çıkmıştır.  İçerikler, tarayıcıların en üst versiyonları ile çalışmakta olup 
bu konudaki gelişmeler hızla devam etmektedir.

ÖğrETİm TASArImI
Bir eğitimin sınıf ortamında mı, uzaktan eğitim olarak mı, yoksa bütünleşik veya karma 
bir yapıda mı verileceğine ve buna bağlı olarak eğitimin araçlarının ve materyallerinin 
ne olacağına nasıl karar vereceğiz? Burada “Öğretim Tasarımı” (Instructional Design) 
kuramı devreye girmektedir.[6]
Öğretim Tasarımı, bir öğrenim faaliyetinin kim tarafından, ne zaman, nerede, 
niçin ve nasıl alınacağını belirleyen bir süreçtir. Öğrenme sürecine sistemsel bir 
yaklaşım getirmektedir. Bireysel veya kolektif performans ihtiyaçlarının toplanması, 
analiz edilmesi ve buna yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tasarlanması 
faaliyetleri üzerine dayanmaktadır. Bu konuda “ADDIE”, “ASSURE”, “Waterfall”, 
“Rapid Prototyping” vb. isimlerde birçok model bulunmaktadır. Ancak bu modellerin 

need to be prearranged and stored in a database by the instructor. The student, on 
the other hand, decides on where and when to receive these trainings. And also, 
e-mails, forums and social networks like Facebook, YouTube, Twitter, Blog and Wiki 
are among the indispensable elements of asynchronous e-learning. 
Learning Management Systems
The key tool developed to support asynchronous learning elements is the Learning 
Management System (LMS). LMSs have features like presenting and sharing 
asynchronous learning materials, storing and reporting the information regarding 
students/instructors and the system, creating forums, signing up to courses, taking 
homeworks and exams, and performing many operations related to homeworks and 
exams. So many tools have been developed for this purpose so far, like the two open-
source softwares Moodle and Sakai.
One of the most important features of LMSs is their ability to share learning materials 
with all current LMSs. In order to achieve this, a number of standards must be set. 
In the very early stages of this technology, the developed contents could only be 
used by the LMS of the relevant company, because of the lack of standards. This 
led to a chaos in the industry, and various reference models were developed so as 
to solve the problem. These models bring about common definitions for learning 
materials and define the standards needed to share contents with other LMSs. The 
most widely used of these models are AICC (Airline Industry CBT Committee) and 
SCORM (Sharable Content Objects Reference Model). As long as LMSs and contents 
are developed within the frames of these models, no incompatibility occurs between 
the two. The model used in our environment is the SCORM. The latest version of this 
model, which made its debut as SCORM 1.0 in 2000, is SCORM 2004 v4. In the 
industry SCORM v1.2 and SCORM 2004 v4 are used most commonly. [5]

mOBILE LEArNING (m-LEArNING)
The concept of mobile learning (m-learning) emerged with the extensive usage of 
PDAs (Personal Digital Assistant) and mobile phones. Although the initial studies 
had begun in the latter half of the 2000s, they gained speed with the common use 
of hi-tech mobile devices. M-Learning can be defined as performing e-learning on 
mobile devices. Thus, learners have the opportunity of receiving a training program 
wherever they are. Many LMS developers aim to arrange their systems in a way to 
make it easier.
With the advent of mobile devices, incompatibility proved to be a serious problem 
in presenting contents on different platforms. The contents developed to be used 
on PCs are mostly Adobe Flash-based. However, Flash-based contents cannot be 
used on some popular mobile devices. Therefore, immediate solutions have to be 
produced for the problem. Today, HTML5, the latest version of the HTML markup 
standards, JavaScript and CSS3 are being used to develop compatible contents. 
Even so, the incompatibility between the contents developed in these standards and 
the different versions of browsers shows up again as another problem. Contents can 
be used on the latest versions of browsers and studies on the issue still continue.

INSTrUCTIONAL DESIGN
So, how can we decide on whether a training program should be provided as distance 
learning or in the classroom, or whether it should be “integrated” or “blended”, and 
also which educational tools and materials we should use? At that very point, the 
theory of “Instructional Design” steps in. [6]
Instructional Design is a process which determines when, where, why, how and by 
whom a training activity will be taken. It brings a systematic approach to the learning 
process. Instructional Design is based on a number of comprehensive activities such 
as sorting, compiling and analyzing the individual or collective needs of performance, 
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temelde tümü; eğitim ihtiyaçlarının analizi (Analysis), tasarımı (Design), eğitimin oluşturulması 
(Development) eğitimin uygulanması (Implementation) ve değerlendirme (Evaluation) faaliyetlerini 
içermektedir. Kısaca, bu konudaki modeller genelde ADDIE modeline dayanmaktadır. 
Analiz aşaması (Analysis), modelin temelini oluşturmaktadır. Bu aşamada; sorunun ve kaynağının 
ne olduğu, eğitimi alacakların kimler olduğu ve muhtemel çözüm yolları belirlenir. Tasarım 
(Design) aşamasında; eğitim içeriğinin ne olacağı ve bunun nasıl sunulacağı, eğitim sırasında 
ne tür aktivitelerin yapılacağı ve eğitilenlerin başarılarının nasıl ölçüleceği belirlenir. 
Bu ilk iki aşama, aynı zamanda uzaktan eğitim ve kullanılacak yöntemler 
konusunda da çıktılar üretmektedir. Eğitimin oluşturulması veya geliştirilmesi 
(Development) aşamasında; eğitim doküman ve materyalleri hazırlanır. 
Bu aşamanın çıktıları; içerik, sunumlar, durum çalışmaları, ödevler, 
anket ve sorular vb.’dir. Uygulama aşaması (Implementation), 
eğitimin tasarlandığı şekilde verilmesi aşamasıdır. Değerlendirme 
(Evaluation) aşaması; eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığının 
tespiti ve eğitimin geliştirilmesi ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi 
aşamasıdır. Bu aşamada eğitim ile ilgili bilgiler sistematik olarak 
toplanır, işlenir, analiz edilir ve yorumlanır. Bu model aslında bir 
döngü olup Şekil-2’de gösterilmektedir.

TÜrK HAvA yOLLArI’NDA UzAKTAN ÖğrENİm
Türk Hava Yolları’nda uzaktan öğrenim ile ilgili çalışmalar 2000’li 
yılların ikinci yarısında başlamıştır. Uçuşla ilgili uzaktan öğrenim 
faaliyetleri Uçuş Eğitim Başkanlığı bünyesinde yürütülürken, bunun 
dışındaki; yer hizmetleri eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, teknik eğitimler 
ve şirket genelinde verilen eğitimler, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi Uzaktan 
Eğitim ve Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu faaliyetler 
kapsamında 2008 yılında temin edilen dış kaynaklı bir ÖYS kullanılmaktadır. eÖğrenim 
içeriklerinin bir bölümü müdürlük bünyesinde, bir bölümü ise dış kaynak kullanmak 
suretiyle geliştirilmiştir. Ayrıca, dış kaynaktan temin edilen MS Ofis eğitimleri ile de bu 
konudaki sınıf eğitimleri sona erdirilmiştir.
Mevcut durumda, Uçuş Eğitim Başkanlığı bünyesindeki uzaktan eğitimler hariç olmak üzere, 
uzaktan eğitim içerikleri Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi bünyesinde üretilebilmektedir. 
Senaryo ve eğitimin yazılı ve görsel içerikleri, Ortaklığımız birimleri tarafından sağlanmaktadır. 
Üretilen eğitim içeriklerinde ağırlıklı olarak Adobe Flash kullanılmakta olup mobil cihazlara yönelik 
tüm platformlarla uyumlu içerikler için deneme üretimleri gerçekleştirilmektedir. 

SONUç
Dünyanın her yerinde görev yapan; yer personeli, uçuş ekipleri, kabin ekipleri, uçak mühendisleri 
ve diğer paydaşlarıyla hava yolu şirketleri ve benzeri diğer global şirketler eÖğrenme’yi etkin bir 
şekilde kullanmaktadırlar. Dünyada 200’den fazla destinasyona uçan ve aynı anda dünyanın 
dört bir yanındaki çalışanları ile “Globally Yours” sloganına uygun olarak hizmet veren ve gelişen 
Ortaklığımızda, gerek uçuş ile ilgili eğitimlerde gerekse teknik eğitimler ile yer hizmetleri ve kişisel 
gelişim eğitimlerinde uzaktan öğrenimin daha etkin bir şekilde kullanılması kaçılmaz hâle gelmiştir. 

detecting training needs and designing solutions to current problems. There are many 
different models that serve this purpose, such as ADDIE, ASSURE, Waterfall, Rapid 
Prototyping etc. However, all of these models basically involve the same operations 
like the analysis of training needs, and the design, development, implementation and 
evaluation of training activities. In brief, they are mostly based on the ADDIE model.
The stage of “analysis” lays the basis for this model. In this stage, the existing 

problems and their reasons are detected, possible solutions are determined, 
and the target group for the training program is decided. In the stage of 

“design”, what the content of the training will be, and how it will be 
presented, what kind of training activities to be performed, and 

the procedures for the performance evaluation of students 
are determined. These first two stages also produce 

some outputs regarding the distance learning program 
and the methods to be used in it. In the “development” 
stage, training materials and documents are prepared. 
The outputs of this stage are contents, presentations, 
case studies, homeworks, questionnaires and 
surveys etc. The “implementation” stage, as its name 
suggests, is where the training program is carried out 

as designed. And in the stage of “evaluation”, whether 
the training program has achieved its objective or not 

is reviewed, and the needs of the training development 
process are detected. During this stage, the data regarding the 

training program are systematically compiled, processed, analyzed 
and interpreted. This model is actually the cycle shown in Figure-2. 
 
DISTANCE LEArNING AT TUrKISH AIrLINES
The initial studies on distance learning began in the latter half of 

2000s at Turkish Airlines. While the training activities concerning the 
flight deck are carried out by the Flight Training Directorate, others such 

as ground handling trainings, personal development trainings, technical 
trainings and in-company trainings are provided by Turkish Aviation Academy 

and the Directorate of E-Learning and Information Systems. Within the scope of 
these activities, an extraneous LMS, which was acquired in 2008, is being used. 
The e-learning contents have been developed partially by the Directorate and partially 
obtained from outsources. Also, all the classroom trainings on this point have been 
ended with Microsoft Office trainings. 
Except for the distance learning programs provided by Turkish Airlines Flight Training 
Center, all contents for distance learning are developed within the body of Turkish 
Aviation Academy. All written and visual materials for scenarios and trainings are 
provided by the units of our company. The produced contents are mostly Adobe 
Flash-based, and experimental products aimed to be compatible with all mobile 
devices are being tested.

CONCLUSION
Airline companies and similar other companies operating on the global scale with 
their ground crews, flight crews, cabin crews, aircraft engineers and other staff 
members, efficiently use the eLearning technologies. For our company that reaches 
to more than 200 destinations in the world and provides high-quality services with 
its employees all around the world in line with its motto “Globally Yours”, the efficient 
use of distance learning in flight trainings, technical trainings, ground handling and 
personal development trainings has become indispensable.
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Figure-2: The ADDIE Model
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İLK YARDIM EğİTİMLERİ / FIRST AID TRAININGS

Mustafa Orkun ÖZTUNA & Nilay HAYRİOğLU (İlk Yardım Eğitmenleri / First Aid Instructors)

ilK yArdim eğitim merKezimiz

Herhangi bir uçuşta kendinizi sağlık yönünden güvende ve emniyette 
hissetmek istemez misiniz?
İşte Türk Hava Yolları İlk Yardım Eğitim Merkezi bunun için burada. 

Tüm uçuş ekibini, gerçekleşebilecek olası sağlık sorunlarına karşı eğitmek, 
sertifikalandırmak ve yolcu emniyetini bir üst noktaya getirmek maksatlı 
gayretlerimiz meyvelerini veriyor. 2001 senesine kadar, uçaklarımızda yolcu 
memnuniyeti ve emniyeti için bulunan kabin ekipleri, hastalanan bir yolcu 
olduğunda uçuş ekibini bu konuda bilgilendirmekle yetiniyordu. Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, kabin ekiplerinin yetkili bir kurumdan onaylı 
sertifika almaları gerektiği bildirildikten sonra Türk Hava Yolları Kabin Eğitim 
Müdürlüğü 2004 senesinde Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) ile ortak bir 
çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda öncelikle eğitmenlerin ilk yardım eğitimleri 
verebilmek için yetkilenmeleri sağlanmış; ardından uçuş ekiplerinin eğitim alması 
ve ERC onaylı sertifika sahibi olmaları temin edilmiştir. Türk Hava Yolları’nda 2006 
senesinde SHGM kararı ile Sağlık Bakanlığı onaylı olarak kurulan İlk Yardım Eğitim 
Merkezi, sertifikalandırmaya yetkili eğitmenleri ile 2007’den beri çalışmalarını 
sürdürmektedir. Türk Hava Yolları İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde, olası bir kalp 
krizi, kanama, doğum gibi acil durumlara yönelik ilk yardım bilgisi, kabin ve kokpit 
ekiplerimize ve yer personelimize kazandırılmaktadır. 2010 yılına kadar Türk Hava 
Yolları’ndaki tüm kabin ve kokpit ekiplerine, ayrıca kurum içinden ve dışından 
yaklaşık 9 bin kişiye Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Eğitimi ve sertifikaları verilmiştir. 
Kabin ekiplerine yönelik ilk yardım eğitimi iki gün sürmektedir. Kabin ekipleri önce 
uygulamalı eğitim almakta, ardından yine uygulamalı olarak yapılan sınavlara 
girerek uluslararası geçerliliği olan ERC sertifikasını almaya hak kazanmaktadırlar. 

oUr first Aid trAining center

don’t you want to feel yourself safe and secure on board the aircraft?
Here is the reason why First Aid Training Center of Turkish Airlines was 
established!  We exerted ourselves to train our flight crew well-enough 

to handle with any potential health problems, to certify them accordingly, and to 
increase flight safety; and finally all our endeavors have come to fruition.
Cabin crews, assigned to ensure passenger satisfaction and safety on board the 
aircrafts, were just notifying the flight crews in case of any instant sickness of 
passengers, until 2001. However, then it was stated by the Directorate General of 
Civil Aviation (DGCA) that cabin crews were required to obtain certificates, certified 
by a competent authority; in line with this fact, Cabin Crew Training Management 
of Turkish Airlines began to act in coordination with the European Resuscitation 
Council (ERC) in 2004. Accordingly, it was primarily ensured that instructors were 
certified to enable them to deliver first aid trainings and then flight crews were trained 
accordingly, and obtained their certificates, certified by ERC. First Aid Training 
Center of Turkish Airlines, established upon the initiative of DGCA and approved by 
the Ministry of Health, has been maintaining its activities along with its instructors, 
authorized to certify, since 2007.     
At the First Aid Training Center of Turkish Airlines, our cabin and flight crews as well 
as ground personnel are familiarized with the first aid methods, to be followed in 
case of emergencies such as hearth attack, bleeding and childbirth. Until 2010, all 
cabin and cockpit crews of Turkish Airlines as well as more or less 9.000 people, 
serving at or out of the Company, received First Aid Training by the Ministry of 
Health, and their certificates at the end of these trainings. 
First aid trainings, delivered to cabin crews, last for two days. Cabin crews are entitled 

Beş yıl geçerliliği olan bu sertifikaların her yıl yenileme 
eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Eğitimin kalıcılığının 
arttırılmasının hedeflendiği yenileme eğitimlerinde pratik 
uygulamalar tekrarlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Eğitim 
Merkezi sertifikasına sahip bir birim olan Türk Hava Yolları 
İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde Sağlık Bakanlığı’ndan doktor 
ve hemşireler huzurunda yapılan sınavlarda, yetişkin, 
bebek ve çocuk maketler üzerinde kalp masajı ve suni 
solunum uygulaması yaptırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi 
hekimleri tarafından hazırlanan bu sınavlarda başarı oranı 
% 99’dur. Sadece Türk Hava Yolları bünyesinde değil, 
kurum dışından kişilere de verilen bu eğitimlerin kalitesi ve 
uygulama alanları ile, birimin bir sınav merkezi olması, diğer 
firmaların Türk Hava Yolları İlk Yardım Eğitim Merkezi’ni tercih etmeleri için önde 
gelen sebeplerdendir. Türk Hava Yolları İlk Yardım Eğitim Merkezi şu ana kadar; 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı özel hava yolu şirketleri gibi yurt içindeki 
çeşitli firmaların personeline eğitim vermiş, sertifika sahibi olmalarını sağlamıştır. 
İlk Yardım Eğitim Merkezimiz ayrıca yabancı hava yollarına ERC onaylı olarak 
eğitim vermektedir. 
İlk yardım eğitimleri hususunda SHGM, ERC ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde 
olan kurumumuz, öğrencilerine iki adet çok değerli sertifika sağlamakta; güncel 
ve bilimsel bilgileri, bünyesinde yetiştirmiş olduğu uzman eğitmenleri ile derslere 
aktarmaktadır. Uçuş sırasında ekiplerin kurtardığı hayatlar bizlere kurum ve 
eğitmen olarak gurur vermektedir.

defiBrilAtÖr Aleti
FAA (Federal Havacılık Kurulu) kurallarına göre, geniş gövdeli uçaklarda defibrilatör 
aleti (AED) bulundurmak zorunludur. Defibrilatör aleti; ventrikuler fibrilasyon (kalp 
kaslarının liflerine ayrılması ve aralarındaki asenkron) tanısını koyan, analiz eden 
ve kullanıcıya bu tanıyı aktarıp şoklama yapabilen 950-1300 voltluk bir alettir. 
Olası bir kalp krizinde kravat bölgesinde göğüs ağrısı, bulantı, kusma, aşırı terleme, 
ölüm korkusu, sıkıntı hissi bulunmaktadır. Bilinç ve solunum kaybı hâlinde hastaya, 
sertifikalı bireyler tarafından temel yaşam desteği uygulanmalıdır. Bu döngü, 30 
kalp basısı ile başlar ve iki nefesle devam eder. Hastanın yaşamsal bulgularının 
kaybı hâlinde, uçaklarımızda bulunan defibrilatörle hastaya, göğüs bölgesine 
bağlanan elektrotlar yardımı ile şok uygulanır. Defibrilatör, kişinin şok tedavisine 
ihtiyacı olup olmadığını, çektiği EKG sayesinde tespit eder ve kullanıcıya İngilizce 
komutlarla aktarır. Şoklama anında hastaya kimsenin dokunmaması, hastanın 
ıslak zeminde olmaması ve izole bir ortamda bulundurulması çok önemlidir. Tüm 
bu uygulamalar kabin görevlisinin kontrol ve sorumluluğundadır.
Yaklaşık on senedir Türk Hava Yolları’nın daha 
ziyade geniş gövdeli uçaklarında, son 
üç senedir de tüm Türk Hava Yolları 
uçaklarında defibrilatörlerimiz mevcuttur. 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
da beş adet defibrilatör ek olarak 
konumlandırılmış, ekiplerimizin ve 
havaalanı çalışanlarının kullanımına 
sunulmuştur. Kullanılan defibrilatörler 
Amerikan menşeli Cardiac Science marka 
olup, dünya çapındaki tüm hava yolları 
tarafından kabul görmüştür.

to obtain their internationally-recognized ERC certificates upon receiving practical 
trainings and then passing practical exams. Recurrent trainings for these certificates, 
that are valid for five years, are held annually. Practical trainings are re-delivered in 
these recurrent trainings, aiming at improving retention of their knowledge.
During the practical exams, conducted in the presence of physicians and nurses, 
approved by the Ministry of Health; trainees are required to apply practices of cardiac 
message on adult, baby and child dummies as well as of artificial respiration, at First 
Aid Training Center of Turkish Airlines, holding the certificate of Training Center, 
approved by the Ministry of Health. Success rate on such exams, prepared by the 
physicians from the Department of Emergency Health Services of Istanbul Provincial 
Health Directorate of the Ministry of Health, is 99%. 
The prominent reason as to why other companies prefer First Aid Training Center 
of Turkish Airlines is that this unit/division is an exam center by means of range of 
applications and quality of the trainings, delivered not only to the staff members 
of Turkish Airlines but also to the individuals, serving out of the Company. First 
Aid Training Center of Turkish Airlines have, up until now, delivered trainings to 
the personnel of  Istanbul Metropolitan Municipality and of various companies in 
Turkey such as some private airlines, and offered them the opportunity to hold their 
own certificates. Our First Aid Training Center also offers the international airlines to 
deliver trainings, approved by ERC. 
Our institution acts in collaboration with DGCA, ERC and the Ministry of Health with 
regards to the first aid trainings, and provides its own trainees with two high-value 
certificates; furthermore, it passes its own up-to-date and scientific knowledge down to 
the trainees through its specialized instructors, having been raised within its own body.
The more our crew members save the lives of our passengers during flights, the 
more we will be honored, as their instructors.

defiBrillAtor device
It is mandatory that Defibrillator devices (AED) are available on board the wide-body 
aircrafts, as per the regulations of Federal Aviation Administration (FAA). Defibrillator 
is the device, diagnosing and analyzing ventricular fibrillation (contraction of the 
cardiac muscle of the ventricles in the heart and asynchrony between them), telling 
its diagnosis to the user, and administering shock to the victim, and also applying 
between 950 and 1300 voltages. 
In case of any potential heart attack; chest pain, nausea, vomiting, excessive 
perspiration, fear of death and discomfort are suffered in the neck-tie area. In case of 
loss of consciousness or of respiration, basic life support method must be applied 
to the victim by the certified persons. While applying this method, compression 
must be applied 30 times, and then 2 rescue breath must be given. In case of the 
fact that no vital sign is obtained, it is administered shocks on the victim through the 
electrode pads, applied to the bare chest of her/him, by using defibrillator, available 
in our aircrafts. Defibrillator establishes whether the victim needs administration of 
shock or not by producing electro-diagram of her/him, and tells the user what to 
do by giving commands in English.   While administering shocks, it is of utmost 
importance that nobody touches the victim; s/he does not lie down on wet surface, 
and s/he is kept at an isolated place. Applying all these interventions is under the 
supervision and responsibility of cabin crew members.
Defibrillator devices are available primarily on board the wide-body aircrafts of 
Turkish Airlines for the last ten years, and on board all aircrafts of the same for the 
last three years.  Five additional defibrillator devices have been placed in Istanbul 
Ataturk Airport, and put into use of our crew members and staff members of the 
airport. All these defibrillator devices, being used, are of Cardiac Science brand of 
American origin, and internationally recognized devices.

ilk yardIm eğitim merkezi 
türk Hava yolları 

fırSt aıd traınıng center of turkıSH aırlıneS  
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A nAtUrAl-Born WeAtHermAn
Any captain pilot, who flies to or from Diyarbakir, knows of him. 
Haci examines the weather by his own ways, comes up with his 
forecast and makes sure that he properly notifies the concerned 
pilots and the ATC tower when he detects any ill-advised facts with 
the weather report.
One day Haci asks a captain pilot to call him before passing above 
Cermik. When the captain calls Haci via radio at frequency 131.5, 
Haci gives him an early warning about a bird flock, which Haci 
expects to and which actually happens to cross the scheduled 
route of the aircraft. And the captain pilot ends up kissing Haci 
in the forehead to express his appreciation and respect when the 
aircrafts lands.
In another true story about Haci Zulfi Balci, a minister of the time 
is to visit Diyarbakir and the governor, the chairman of Diyarbakir 
Chamber of Commerce as well as all other officials of local 
authorities present themselves and their spouses to welcome the 
minister. However, due to fog, the pilot-in-command of the aircraft 
decides to pass the aerodrome and returns to Ankara, and pulls his 
leg by saying “Mr. Haci, I’m afraid I will have to pass your baklava 
(a traditional Turkish dessert) offer this time,” and Haci responds, 
saying “Bon voyage captain. Try the route on 7 kilometers north, 
and even if you insist on returning to Ankara, readjust your flight 
track accordingly” and communicates the exact coordinates to the 
pilot-in-command.
 When the local city officials regretfully attempt to leave the airport, 
Haci asks them to wait for another five minutes. The pilot-in-
command, who is, at first, surprised by Haci’s confident words, 
eventually reaches clear air upon covering 7 kilometer distance, 

and manages to land the aircraft, following the coordinates provided by Haci. 
The local meteorology officers must have a good reason to mention his name so 
often. When asked about his secret, Haci responds, “My father was a farmer and 
sky-watching has always been both an entertainment and a must-learn knowledge 
for me since I was a child. That’s probably it,” and shares some tips about observing 
the weather with me.
He is fairly sensitive about airplanes and aviation, and even more sensitive about 
Turkish Airlines. He often gets sentimental and stares into space as he speaks. 
“Aviation is about development, convenience, speed,” he says.
At another time, one of the aircraft’s tires over-runs the runway. The weather is bad, 
the snow seems to be going heavier, and there are no available push-back vehicles 
available. The aircraft should not be left unattended outside the runway for days. 
Haci steps in, organizes the passengers and the crew members, determines the 
spots to be pushed by each passenger and crew member, and ensures the aircraft 
to be moved to the runway through collaboration. 
“The landing runway was narrow back then. The Airbus swept an extremely wide 
maneuvering angle, which caused one of its tires to overrun the runway. I could not 
have just left the aircraft unattended at such position. Even though we eventually 
managed to secure the aircraft the runway was covered with snow and the airport 
was closed for operations,” Haci narrates the incident. 

“Worry not sir, it Will Be A smootH sAiling.”
“It’s the year 1991. Saddam’s Iraq is just a step away from invading Kuwait. Cem 
Kozlu, the CEO of Turkish Airlines at the time, Turgut Ozal, the late President, 

for the interview of “Veterans” of this issue, we travelled to the East of 
Turkey this time, to Diyarbakir, the unique cradle of countless civilizations 
harboring the second longest city walls after the Great Wall of China, the 

very hometown of three prophets and the eternal rest place of nine as well as the 
residence of hundreds of companions of Prophet Mohammad. 
Having been welcomed by him in person at the airport, Mr. Haci, who had already 
passed the age of 75, it was hardly possible not to be impressed by the intimate 
sight in his eyes and the sense of respect in his welcoming words, which evoked 
the entire legacy of the city’s millennia of history.
I was unable to turn down the persistent offers of Mr. Haci to host me for lunch, 
and found myself at The Pala’s Place (Pala’nin Yeri). Having enjoyed the most 
delicious food I had probably ever tasted, I found the sulking face of the owner of 
the restaurant when I attempted to ask for the bill, who said, “You are the guest 
of the most treasured figure of our community. We do not charge those, who are 
referred by Mr. Haci, and we know such money is not good to us.” 
I was speechless to witness the incredible obeisance as anybody, who saw Haci 
Zulfi Balci, attempted to kiss his hand without a pause to pay their respect. This 
never-ending and deep show of respect never disappeared during our interview.
It is the year 1967 and Haci Zulfi Balci is the driver of a bus company which provides 
passenger transportation service for Turkish Airlines.
He drives one of the buses to carry Turkish Airlines’ passengers to the airport. One 
day, observing the baggage loading crew members’ rough handling of baggage 
items, he cannot stop himself from getting concerned for the luggage that people 
had paid for, and from actually intervening to the handling work. Getting off the bus, 
he rolls up his sleeves and does the work of five, and moreover, he not only loads all 
baggage items but also loads them orderly and with due care. Maintaining his self-
induced eagerness and concern, he makes a habit of loading passengers’ luggage 
with the same kind behavior.
Thus he comes to the notice of the station manager of the time, who realizes that 
the baggage handled and loaded by Haci are not damaged at all, which saves the 
money paid by the company as baggage claim damages.
Nurettin Oguz, the Station Manager in Diyarbakir at the time, summons Haci, 
and says, “I have been observing your work for several days. You have been 
eagerly and voluntarily doing the job that is not even yours so properly that you 
have saved us the amount we would otherwise have paid as relief for damages. 
How would you feel about working for us?” And Haci is employed as a loading 
crew member.
Thus begins the career story of Haci at Turkish Airlines.
The years that pass by never manage to wear off his hard work and integrity.

Ticaret Odası başkanı ve tüm resmî görevliler karşılama için eşleri ile bekliyorlar. 
Fakat hava sisli olduğu için kaptan alanı pas geçip Ankara’ya geri dönmeye 
karar veriyor ve bizim Hacı Bey’e telsizden, “Baklavanı bu kez yiyemeyeceğiz.” 
diye takılıyor. Hacı şöyle yanıt veriyor kaptana: “İyi uçuşların olsun. 7 kilometre 
kuzeyden git. Eğer döneceksen de Ankara’ya oradan dön.” diyor. Bunu söylerken 
de koordinatları da veriyor. Bakanı karşılamak için alanda bekleyen resmî görevliler 
buruk bir şekilde geri dönmeye karar veriyorlar ama Hacı beş dakika beklemelerini 
istiyor. Onun iddialı konuşmasına şaşıran kaptan, Hacı’nın dediği gibi, 7 kilometre 
sonra havanın temiz olduğunu görerek Hacı’nın önerdiği bu koordinatlardan alana 
inebiliyor. Meteoroloji yetkililerinin kendisini sık sık zikretmeleri boşuna olmasa 
gerek. Nedir bu yeteneğin sırrı, diye sorduğumuzda ise, “Babam çiftçiydi ve 
çocukluğumdan beri gökyüzü bizler için bir oyun, ama bir o kadar da bilinmesi 
gereken bir durumdu. Herhal bundan.” diyor ve hava durumuna dair bazı ipuçları 
veriyor. Uçaklarla ilgili konuşurken, hele de Türk Hava Yolları denince her kelimede 
çok hassas. Konuşurken sık sık dalıyor gözleri. “Havacılık gelişim demektir, 
kolaylık demektir, hız demektir.” diyor. 
Bir seferinde uçağın tekeri pist dışında kalıyor. Bakıyor ki hava kötü. Kar artacak, 
push-back aracı da yok. Uçak pist dışında günlerce kalmamalı. Yolcuları ve 
çalışanları organize ediyor, milim milim kimin nereden iteceğini belirliyor ve uçağı 
el birliği ile piste çıkarıyorlar. 
Şöyle anlatıyor o günü: “O tarihte iniş pisti dardı, Airbus’ımız geniş manevra 
alınca teker pist dışında kaldı. Uçağı öyle bırakamazdım. Uçağı sağlama aldık ama 
kardan pist kapandı, uçuşlar durdu.” 

İz BIRAKANLAR / vETERANS 

Güneş BATUM ESEN (Harbiye Satış Müdürlüğü / Harbiye Sales Management Office)

Bu sayımızın “İz Bırakanlar” röportajı için bu kez yolculuk doğuya, sayısız 
medeniyetlere beşiklik etmiş Diyarbakır’a idi. Çin seddinden sonra 
dünyanın en uzun surlarının yer aldığı, üç peygamber makamı, dokuz 

peygamber kabri ve yüzlerce sahabenin bulunduğu Diyarbakır’a…
Havalimanında beni karşılayan, 75 yaşını çoktan devirmiş Hacı Bey’in gözlerindeki 
o derin bakışı ve “Hoş gelmişseniz!” deyişindeki saygı, binlerce yıllık tarihin sizi 
kucaklaması gibiydi.
Bana bir şeyler ikram etmek için ısrar eden Hacı Bey’e hayır diyemedim ve kendimi 
“Pala’nın Yeri”nde buldum. Tattığım en güzel lezzetlerden biri olan yemeğin 
ardından iş hesap ödemeye gelince yüzü asıldı dükkân sahibinin. Sonra da “Sen 
bizim en gıymetli insanımızın misafirisin. Hacı Bey ismiyle kim gelse biz para 
alamayız. Alırsak da o para bize haram olur.” dedi. 
Adeta nutkum tutuldu. İnanılmaz bir saygı haresi kaplıyordu etrafı. Hacı Zülfi 
Balcı’yı gören herkes gelip onun elini öpüyordu. Attığımız her adımda etraftaki 
saygıya tanık oluyordum ve söyleşimiz süresince bu hiç değişmedi.
Yıl 1967. O, Türk Hava Yolları’na hizmet veren bir otobüs firmasının şoförü.
Yolcuları o getiriyor. Ama bir gün, valizlerin yükleme işçileri tarafından atılarak 
yüklenmesine dayanamıyor ve “Yazıktır, günahtır, para verip almış insanlar.” 
diyerek otobüsünden iniyor ve dört-beş işçinin yaptığını tek başına yapıyor, hem de 
düzenleyerek. Üşenmiyor ve her seferinde düzenli bir şekilde valizleri yerleştiriyor. 
Dönemin istasyon müdürünün dikkatini çekiyor bu olay. Ve bir de bakıyorlar ki 
Hacı’nın yüklediği valizlerde kırık-çizik olmuyor ve şirket, valiz hasarları için 
ödediği paradan kurtuluyor.
Hemen kendisini çağırıyor dönemin Diyarbakır Müdürü Nurettin Oğuz ve 
“Seni izliyorum kaç gündür. Hiç bıkmadan, üzerine vazife olmayan işi düzgün 
yaptığından, bizi tazminat ödemekten kurtardın. Gel bizimle çalış.” diyor ve Hacı’yı 
yükleme işçisi olarak kadroya aldırıyor.
Böylelikle başlıyor Hacı’nın Türk Hava Yolları serüveni.
Yıllar geçiyor ve ondaki çalışkanlıktan, dürüstlükten hiçbir şey değişmiyor.

HAvAlAr ondAn sorUlUr
Diyarbakır’a inen her kaptan onu tanıyor. Hacı, hava durumunu etüt ediyor kendi 
yöntemlerine göre ve uygun bulmadığı bir şeyler varsa mutlaka haberdar ediyor 
pilotları ve kuleyi.
Bir keresinde bir pilota, “Çermik ilçesi hizasında beni ara.” diyor. 131.5 
frekansından arıyor kaptan. Hacı’nın tam da hesapladığı gibi, kuş sürüsü geçiyor. 
Beklenmedik kuş sürüsünü erken haber vererek pilotu önceden uyarmış oluyor 
Hacı. Kaptan alana indiğinde onu alnından öpüyor.
Bir başka sefer, dönemin bakanı gelecek. Havaalanında şehrin valisi, Diyarbakır 

bir diyarbakır efSaneSi: 

HacI zülfi balcI
a legendary fıgure from dıyarbakır: 

hACI ZULFI bALCI
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“tiKir tiKir gideceK işler, merAK etmeyin efendim.”
“Yıl 1991. Irak Kuveyt’e girdi girecek. Bir savaş kapıda. Şirketimizin o dönemdeki 
genel müdürü Cem Kozlu, dönemin cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal, 
Bangladeş Cumhurbaşkanı Ershad ve olağanüstü hâl bölge valisi, Diyarbakır 
Havalimanı’nın askerî yetkilileri ile, kurulan kriz masasında toplantı üzerine toplantı 
yapıyor.
Çoğunluğu Bangladeşli olan ve İngiltere, İtalya, İsveç gibi birçok ülkeden 2 bin 
500 kişinin Irak’tan kara yolu ile Diyarbakır’a, oradan da memleketlerine nasıl 
gönderileceği tartışılıyor.  
O tarihlerde Diyarbakır Havalimanı bu organizasyona müsait görünmüyor, çünkü 
süre çok kısıtlı. Hava üst komutanı, “Diyarbakır alanında bir adam var. Her işi 
yapıyor. Bilet de kesiyor, uçakları da temizliyor, balans da yapıyor. Bir de ona 
soralım.” diyor.
Çağırıyorlar Hacı’yı. 
Kriz masasını, onca devlet erkânını, cumhurbaşkanlarını karşısında görünce çok 
heyecanlanıyor Hacı. 2 bin 500 kişiyi en geç 25 günde tahliye etmesi istense 
ne yapacağını soruyorlar. Müdür varken direkt ona sorulmasına şaşırıyor. O anki 
durumunu şöyle anlatıyor bize: 
“Müdür, kuralların dışına çıkamayacağını söylüyordu. Ben, ‘2 bin 500 kişiyi 15 
günde memleketlerine gönderirim. Bunun için pasaportlarının fotokopilerini alır, 
manifesto ile yolcuları bindirir, balansı üç kopya veririm. Biletlerini sonradan 
düzenleriz.’ deyiverdim. Çünkü o tarihte birçok işlem gibi biletleme de manuel 
yapılıyordu.” 

Toplantı masasında oturanlardan birisi, “Sana eleman takviye edelim.” diyor. Hacı, 
“Yok istemem. Kimseyi buralara getirip de ailesinden, şehrinden uzaklaştırmayalım. 
Ama teknik arıza ihtimaline karşın iki teknisyen isterim.” cevabını veriyor. 
Ardından, hangi uçaklarla tahliye yapılacağını soruyor. “Büyük olduğu için Airbus 
olacak elbette.” diye yanıtlıyorlar. “Olmaz efendim,” diyor Hacı, “Airbus’lar taxi-
road’dan dönüp aprona girerken zorlanıyor. Tekerlekler dışarıda kalıp da trafik 
lambalarına çarparsa uçak arıza yapar.”
Kendisine danışılmasını öneren, dönemin hava üst komutanı kızıyor: “Sana sorduk 
ama sen uçaklardan bu kadar anlar mısın ki? Abarttın yahu!” diyor. Hacı ısrarla 
anlatmaya çalışınca emir subayına ölçüm için talimat veriliyor. Anlaşılıyor ki, Hacı 
doğru söylemiş.
Ve karar veriliyor: Uçak aprona girmeyecek ve pist başından u dönüşü yapacak. 
Yolcular da özel bir otobüsle pist başına götürülecek.
Toplantı masasında bulunanlardan birinin dönemin Türk Hava Yolları Genel 
Müdürü Cem Kozlu olduğunu öğrenince ise hemen koşuyor yanına ve “Tıkır tıkır 
gidecek işler, merak etmeyin efendim.” diyerek onunla tokalaşıyor.
Dediği gibi de oluyor ve hiçbir sorun çıkmaksızın 15 günde 2 bin 500 kişiyi 
memleketlerine gönderiyor Hacı.
Son kafilede devlet erkânı ile toplanılmışken herkesin içinde teşekkür ediyor 
Hacı’ya Genel Müdür Cem Kozlu. Yıllar sonra bizlere anlatırken dahi göğsü 
kabaran, gözleri dolan Hacı, “Bana dünya kupası vermişler gibi gururlandım, Allah 
razı olsun ondan.” diyor.

Özel meclis KArAriylA, gÖreve devAm
Ve otobüs şoförü iken yükleme işçisi olarak girdiği şirkette memurluktan şefliğe 
yükseliyor ve şef oluyor Hacı.
Yaş 61. Hacı emekli oldu olacak. Kendisinin haberi yok ama mecliste dönemin 
Maliye Bakanı onaya sunuyor ve karar çıkıyor: Hacı üç sene daha sözleşmeli 
olarak çalışmaya devam edecek. 
Maaş günü bankaya gidiyor ama bir bakıyor ki maaşı her zamankinden fazla. 
Çekmiyor. “Bizim dürüst dediğimiz adam utanmadan fazla parayı aldı.” demesinler 
diye… Hemen arıyor muhasebeyi, “Bir yanlışlık var, maaşım fazla yatmış.” diye. 
Muhasebedekiler biraz da şakayla, “Afiyetle ye.” diyorlar.
Ama Hacı titiz. Almıyor maaşı. İki ay, üç ay geçiyor, bakıyorlar ki maaşını 
çekmemiş. Sırf ikna olsun da maaşsız kalmasın diye teleks çekip yazılı izah 
ediyorlar. Meğer fazla dediği maaşı, emekliliği sonrası çalıştığı için sigorta, vergi 
gibi bazı kesintiler yapılmadığı içinmiş!

oKUmA Azminin BÖylesi
İlkokul mezunu olarak giriyor Türk Hava Yolları’na ama dışarıdan ortaokulu, liseyi 
bitiriyor. Üniversite sınavında Elazığ Fırat Üniversitesi Maden Mühendisliğini 
kazanıyor. Üstelik birlikte sınava girdiği çocukları kazanamazken…
Dikkatli ve titiz bir adam Hacı. Mesela uçakta tüm kargo kapılarını tek tek kontrol 
ediyor; ekip işini tamamlamış olmasına rağmen. Bir personeli keyifsizse onunla 
ilgileniyor, ihtiyaç varsa izin veriyor ona ve hiç gocunmadan o personelinin yerine 
de bankonun arkasına geçip bilet kesiyor. Grev olduğu dönemde tüm elemanlar 
grevdeyken o çalışıyor bir tek. Önce biletlerini düzenliyor yolcuların, sonra da 
valizlerini yerleştiriyor. “Ben şeftim o dönem, bana düşerdi  görev.” diyerek 
anlatıyor.
Çalışanından yolcusuna, bölge halkının çok sevdiği bu adam, Ramazan aylarında 
kendi olanakları ile iftar sofraları kuruyor ve personelle, yolcuyla birlikte iftar 
yapıyor.
Anlattığı onca anısını dinledikçe, niye efsane olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Ershad, the President of Bangladesh at the time, as well as the regional governor 
of the state of emergency at the time repeatedly hold meetings with the military 
officials at the crisis desk established at Diyarbakir Airport.
They are discussing about the transportation of a group of some 2 thousand and 
500 persons consisting mainly of Bangladeshis but also of other nationals of 
many other countries such as the United Kingdom, Italy and Sweden, by road to 
Diyarbakir from Iraq and by air from Diyarbakir to home.
Back at the time, Diyarbakir Airport does not seem suitable for such an operation 
since time is extremely of essence. The commander of the local air force base 
mentions Haci, saying “I know of a man working at Diyarbakir Airport, who does 
any job including issuing tickets, cleaning aircrafts and even balancing work. We 
might make good use of his ideas.”
So they summon Haci.
Haci gets excited, finding himself before the crisis desk full of many high-ranking 
government officials and presidents. He is asked how he would evacuate 2 thousand 
and 500 persons in 25 days if he were instructed in that way. He is surprised for 
having been addressed for the issue in the presence of his manager. Haci narrates 
the story as follows:
“The manager was stating that he might not bend the rules. I took the floor and said, 
‘I could organize the trips back home of 2 thousand and 500 persons in 15 days; 
I would retain the photocopies of their passports, have them boarded on the basis 
of the manifest, and issue the balance paper in triplicate copies. I would have the 
actual tickets issued, subsequently.’ Issuing tickets was a time consumer since, 
back at the time, tickets used to be issued manually like many other processes.”
A member of the crisis desk offers to provide additional labor, but “Not necessary,” 
responds Haci, “I would not have anyone separated from their homes and families. 
Though, two technicians would be appreciated in case of any technical breakdowns.”
He, then, asks which aircraft are planned to be used for the evacuation. The officials 
respond that, naturally, Airbuses would be used for their large size and capacity. “I 
don’t think it would be the best choice, sir,” Haci disagrees, “Airbuses take a hard 
time taking a swirl on taxi-road toward apron. If the tires overrun the runway and 
crash the traffic lights the aircraft breaks down.”
The commander of the local air force base, who suggested consulting Haci in the 
first place, stamps the foot and says, “Are you an expert about airplanes? It sounds 
like you are exaggerating your competence!” Haci insists on his argument and 
attempts to further explain his concerns, whereupon the commander orders his 
aide de camp to measure the distance for verification. It is eventually verified that 
Haci was right.
And the call is made: The aircraft will not enter the apron and will take a U-turn at the 
runway heading, and the passengers will be carried to the runway heading by bus.
When Haci finds out that one of the officials at the meeting desk is Cem Kozlu, the 
CEO of Turkish Airlines, he approaches, shakes Mr. Kozlu’s hand and says, “Worry 
not sir, it will be a smooth sailing.”
Haci fulfills his promise, and ensures 2 thousand and 500 individuals to fly home 
smoothly within a period of 15 days.
Before the departure of the last group’s flight, CEO Cem Kozlu thanks Haci in 
presence of all high-ranking government officials. Haci, who still takes pride of the 
moment with his eyes brimmed with tears even years later, says, “I was honored 
as if I was awarded the world cup. God bless him.”

HAci remAins in office Under A privAte stAtUte 
enActed By tHe pArliAment
Eventually, Haci, who is recruited as a loading crew member back when he was a 

bus driver, is promoted to be an officer, and a supervisor.
He reaches the age of 61, which makes him almost superannuated under the 
current labor legislations of the time. He is not aware but the Minister of Finance of 
the time submits a legislative proposal to the Parliament in respect of Haci, and the 
proposal is adopted: Haci may continue serving on contract basis for another three 
years. He visits the bank on the pay day and notices that the amount deposited on 
his account is more than it needs to be. He abstains from withdrawing his salary, 
thinking that as a person known for his honesty he cannot just jump into some extra 
payment and impair his reputation. He makes a quick call to the payroll department 
and notifies the officers of the excessive amount. The payroll department officers 
jokingly tell him to enjoy it. 
Though, being extremely sensitive about his honesty and reputation, Haci refuses 
to withdraw his salary from the bank for three months. When the payroll department 
officers notice the situation, they send a telex message to explain that the amount is 
more than usual since Haci is formally a retiree and therefore his salary is exempt 
from certain deductions such as social security and taxes, and that is when he finds 
out the truth and accepts the pay in peace of mind!

A strong determinAtion for edUcAtion
Haci, who is only a primary school graduate when he is initially employed by 
Turkish Airlines, then graduates from the secondary school and the high school 
as an external student. He even takes the university exam and is admitted as a 
student to the Department of Mining Engineering of Firat University in Elazig while 
his children fail the exam in the same academic year.
Haci is also known as a careful and meticulous professional. He checks each 
cargo hatch, individually, even after the crew is through with the process. He pays 
attention to and takes care of his staff members, acts as a considerate supervisor 
in cases where any employee needs to take the day off, and never regards it as 
a burden to replace for his staff members and even issue tickets when he lets 
them leave in urgent circumstances. In case of a strike, he remains to be the only 
employee working. He issues passengers tickets first, and handles and loads the 
baggage later. “I was the supervisor back then,” he comments about the times of 
strike, “the duty was mine.”
This man, who is well-favored by everyone including his co-workers, the 
passengers, and the local community, arranges iftar (fast-breaking dinner) tables 
out of his own pocket and breaks his fast with his staff and passengers in the month 
of Ramadan.
Listening to his countless memories, I find it fairly understandable why he is referred 
to as a legendary figure.
The locals love him and he loves them and his hometown. He demands any 
politician he comes across to expand the local airport and to award the airport 
the customs area status so that the trade volume can grow, and inbound transit 
passengers can enjoy better convenience. 
He never gets tired of writing letters to politicians for his demands or of verbally 
representing them when available.
He welcomes each and every aircraft landing. You can see him at the airport 
welcoming a local tradesman’s son returning from university, and asking him about 
his studies; you can watch him praising enlisted private soldiers, who may have 
arrived to perform military service; you can run into him welcoming a neighbor 
of his or a completely stranger tourist with the same warm attitude as if any 
deplaning passenger is his very own guest. You can almost say he embraces any 
and all aircraft… until January 2003, when the aircraft flying to Diyarbakir crashed, 
resulting in 75 fatalities, including Haci’s son… 

İz BIRAKANLAR / vETERANS 

Dönemin Diyarbakır 
Müdürü Nurettin 
Oğuz ve “Seni 
izliyorum kaç gündür. 
Hiç bıkmadan, üzerine 
vazife olmayan işi 
düzgün yaptığından, 
bizi tazminat 
ödemekten kurtardın. 
Gel bizimle çalış.” 
diyor ve Hacı’yı 
yükleme işçisi olarak 
kadroya aldırıyor.

Nurettin Oguz, the 
Station Manager in 
Diyarbakir at the time, 
summons Haci, and 
says, “I have been 
observing your work 
for several days. You 
have been eagerly and 
voluntarily doing the 
job that is not even 
yours so properly that 
you have saved us 
the amount we would 
otherwise have paid 
as relief for damages. 
How would you feel 
about working for us?” 
And Haci is employed 
as a loading crew 
member.
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İz BIRAKANLAR / vETERANS 

“god grAces, 
god revoKes”
He has never shed a drop of tear since the 
moment he heard the news. “God graced 
my beloved child,” he says, “and God 
revoked him”. He stares his misty eyes 
into the space as he narrates. Obviously, 
it still hurts inside. 
“I failed to reach the authorities. If I could, 
I would make sure the aircraft approaches 
from north. And it wouldn’t crash.” 
Sourness and grief cover his face, which 
is understandable for a passionate airport professional who lost 75 passengers 
in an aircraft accident, and for an affectionate father whose son was among the 
fatalities. “I wish I could reach the authorities,” he mutters once again, “I would 
have had the aircraft diverted otherwise.”
He often speaks the same sentences, taking furtive glances at the sky… as if he 
can actually speak to the sky...
He is a retiree on the date of accident. He feels tediousness for no particular reason. 
His eyes are sweeping the sky and constantly monitoring the weather as he always 
does as a habit. The stir in the air troubles him as he anticipates the upcoming foggy 
weather. He mentions about his anticipation to his wife, but she yells at him, saying 
“They have all the technology and expert engineers now! I don’t know what makes 
you think you’d know better!” Haci is still restless, though. Daring to break his wife’s 
heart, he cancels their schedule, “his soul shrinks” as he puts it, and attempts to 
call the authorities. However, he cannot reach anyone to pick up at the other end of 
the line. ATC officers take no notice of his warnings. He finally reaches the station 
supervisor, who informs him that the aircraft has not arrived and is still expected. 
Though, the aircraft must have commenced its final approach according to Haci’s 
estimations. He unsuccessfully attempts to contact Istanbul. Then he persistently 
tries to contact the ATC once again so as to inform them about the fog and request 
them to report the situation to the pilot-in-command.
Yet he fails in all his attempts.
In less than no time, they are informed of the crash. He rips apart the wire mesh 
surrounding the apron, which he once had attentively interlaced inch by inch, with 
his bare hands, feeling no pain at all. He runs toward the wreckage.
He stoically consoles the survivors, burying his own pain deep inside… 
He continues to speak the same sentences as he narrates the accident: “If I could 
reach them,” he says, “I would not have let the aircraft land in that direction.”
His spouse refuses the death indemnity offered for his son. They want to cherish the 
memory of their beloved son and decide to build a mosque in his name.
Deciding that they could subsist on their retirement pay, they dispose of all their 
assets and fund the construction of a huge mosque with the proceeds. Haci almost 
practically builds the mosque on his own, not accepting any offers of support. And 
eventually, he has a splendid mosque, which also harbors a madrasa within its 
premises, constructed.  The mosque becomes the place where he spends almost 
all his time, just like the terminal building once was.
The 75-year-old man of a steel character is, once again, at the airport when it is 
time for me to leave. 
“Cheerio!” he says. I cannot take my eyes off his maybe because I endeavor to 
comprehend the strength in those eyes, where sadness and wisdom combine or 
maybe because of the difficulty to actually bid farewell to this man, whose heart is 
full of humanism, patriotism and dedication to his company.

Bölge halkı onu seviyor, o da onları ve bölgesini. Her gördüğü siyasetçiden bölgesi 
için havaalanının büyütülmesini istiyor, gümrüklü bölge olmasını istiyor. Ticaret 
artsın, yurt dışından aktarmalı gelen yolcular da rahat etsin diye. Hiç bıkmadan 
yazıyor, söylüyor bunu tüm siyasilere.  Her uçağı karşılıyor her seferinde. Kiminde 
üniversitede okuyan bir esnafın oğlu iniyor uçaktan. “Hoş gelmişsen evladım! 
Nasıldı sınavların?” diye soruyor. Vatani görevini yapmaya gelen erler oluyor; 
“aslan evlatlar” diyor onlara. Kimi kez bir komşusu kimi sefer de bir turist. Onun 
için her inen yolcu, sanki onun kendi misafiri. Adeta kucaklıyor tüm uçakları. Ta 
ki Ocak 2003’te düşen Diyarbakır uçağına kadar. 75 kişinin öldüğü uçakta oğlu 
da var… 

“AllAH verdi, AllAH Aldi”
Öğrendiği andan bugüne bir damla gözyaşı dökmemiş. Çünkü “Çok sevdiğimi 
Allah verdi, Allah aldı.” diyor. Anlatıyor, buğulu gözleri ilerilere dalarak. Belli ki içi 
hâlen acıyor. 
“Ulaşamadım. Eğer ulaşabilseydim yetkililere, uçağı kuzeyden yaklaştırırdım ben. 
Düşmezdi.” 
Bir burukluk, bir acı kaplıyor yüzünü. Nasıl kaplamasın, 75 can gitmiş ve onlardan 
birisi de oğlu. Mırıldanıyor yine aynı cümleyi: “Ulaşabilseydim yetkililere, ben diğer 
tarafa yöneltirdim uçağı.” 
Sık kuruyor bu cümleyi; gökyüzüne kaçamak bir bakış atarak… Gökyüzü anlıyor 
sanki onu...
O tarihte emekli. O gün, içinde bir sıkıntısı var. Havayı takip ediyor. Bu, onda 
vazgeçilmez bir alışkanlık, bir refleks olmuş zaten. Beğenmiyor havadaki 
hareketlenmeyi. Gelecek sisi tahmin ediyor. Eşine bahsediyor ama eşi kızıyor: 
“Artık eskisi gibi değil, onca mühendis var. Sen onlardan daha mı iyi bileceksin?” 
diyor. Hacı’nın içi içine sığmıyor. Eşini kırma pahasına vazgeçiyor eşiyle gideceği 
yerden. Onun tabiri ile “daralıyor” o an ve arıyor görevlileri. Ama ulaşamıyor 
kimseye. 
Kuledekiler muhatap almıyor onu. İstasyon şefine ulaşıyor. “Uçak gelmedi 
daha, bekliyoruz.” yanıtını alıyor. Ama Hacı’nın hesaplarına göre uçak yaklaşma 
aşamasına gelmiş olmalı. İstanbul’u aratıyor. Sonra tekrar kuleye ulaşmaya 
çalışıyor. Israrla… Ulaşsa sisi söyleyecek ve yaklaşmaya oradan girmesin pilot, 
diyecek.
Ama nafile; ulaşamıyor kuledekilere.
Çok geçmeden uçağın düştüğünü öğreniyorlar. Bir zamanlar milim milim 
ördürdüğü, apronu saran telleri elleri ile parçalıyor bu kez. Canı hiç acımıyor. 
Koşuyor uçağa.
Metanetle teselli ediyor herkesi. Acısını içine gömerek… 
Bunları anlatırken yine mırıldanmaya devam ediyor: “Ulaşabilseydim o yönden 
indirtmezdim uçağı.”
Kazada ölen oğlu için verilen tazminatı istemiyor eşi. Oğlunun adını yaşatmak 
istiyorlar ve onun adına bir cami yaptırmaya karar veriyorlar.
Bize emekli maaşımız yeter, deyip varlarını yoklarını satıp büyük bir cami 
yaptırıyorlar. İnşaatını adeta kendisi yapıyor; kum, çakıl aldırmaksızın. Ve sonunda, 
içinde medreseleri de bulunan büyük bir cami yaptırıyor Hacı.  
Artık vaktini burada geçiriyor. Tıpkı her santimini bildiği terminal binasındaki 
günleri gibi, her santimini bildiği camisinde geçiriyor günlerini.
Ayrılma vakti geldiğinde alandaydı yine 75 yaşını çoktan aşmış bu güçlü adam. 
“Uğurlar olsun!” diyor bize. O sırada gözlerine takılıkalıyorum. Belki de hüznün 
bilgelikle el ele olduğu bu gözlerdeki gücü anlamaya çalıştığımdan… Belki de 
yüreğindeki insan, vatan ve kurum sevgisi büyük olan bu adama veda etmenin 
zorluğundan…

Kimi kez bir 
komşusu kimi sefer 
de bir turist. Onun 
için her inen yolcu, 

sanki onun kendi 
misafiri. Adeta 
kucaklıyor tüm 

uçakları.

You can run into 
him welcoming a 

neighbor of his or a 
completely stranger 

tourist with the same 
warm attitude as 
if any deplaning 

passenger is his very 
own guest. You 

can almost say he 
embraces any and 

all aircraft… 
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SEYAHAT / TRAvEL

Kimi Küba’ya tropikal bir ada olduğu için gider, kimi Küba’yı bir ütopya 
olarak görür, kimi The Godfather II filmindeki Havana sahnesini, Hotel 
Nacional’daki kucaklaşmayı hatırlar. Bazıları içinse Küba vatandır. 

Aradığınız her neyse, bu adada bulacağınıza inanın.
Küba’ya Jose Marti Havalimanı’na inilerek ulaşılıyor. Havaalanından çıkıp şehir 
merkezine gidene kadar yolda görülen bilboard’lar, devrimin kısa tarihini ve 
başarısını anlatıyor. 

KisAcA ÜlKe eKonomisi
1920’lerin sonundan 1959’a kadar Fulgencio Batista yönetimindeki ülke; kuzey 
Amerika’nın yarattığı bir sefahat ülkesiyken, devrimden sonra Sovyetler Birliği’nin 
yardımıyla birçok gelişmiş ülkeyi eğitim, sağlık ve kültür alanında geride bırakarak 
saygın bir ülke hâline gelir. Sovyetler Birliği çökünce tüm dünyanın ortak görüşü, 
Küba’nın karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (COMECON) ülkeleri ile ticaret 
yapmadan ayakta kalamayacağı yönünde olur. Küba, ülkede turizme evet diyerek 
ayakta kalır. 1993-1995 yılları arasında “periodo especial” (özel durum) olarak 
adlandırılan süreç, kemer sıkma dönemi olarak anılır. Ülke bu sıkıntılı yıllardan 
çıkmak için kontrollü bir şekilde dış sermaye girişine açılır. 
Bugün adaya gelen yabancıların paralarını değiştirdiklerinde aldıkları para, Amerikan 
doları ile eşdeğerdeki “convertible peso” (CUC). Ülke ekonomisi, gelirinin büyük 
bir kısmını turizmden karşılıyor. Yabancılar tarafından verilen parayı bir Kübalının 
harcaması mümkün değil, çünkü ülkede iki ayrı para birimi var. Birisi Kübalıların 
kullandığı Küba peso’su, diğeri turistlerin kullandığı değiştirilebilir peso. Yapılan 
alışverişlerde turistler tarafından kullanılan değiştirilebilir peso’yu bir Küba vatandaşı 
kullanamıyor ve turizm geliri bu şekilde takip edilebiliyor. Ekonomide turizmin öne 
çıkması, ülkenin yabancı yatırımcılara belli koşullarda kapılarını açması, diğer 
yandan nikel ve kobalt üretimine ağırlık verilmesi ve şeker sanayiinin gelişimi, 
ekonomik düzenin yeniden yapılandırılması için atılan adımlar.

sAnteriA dini ve rUmBA
İspanyol kolonyalizmi sırasında Afrika’dan, özellikle Nijerya’nın Yoruba bölgesinden 
kölelik için getirilen siyahiler beraberlerinde pagan dinlerini, Yoruba dinini ve o 
dinin ayrılmaz bir bütünü olan tumbalarla yapılan müziklerini getirmişler. İspanyol 
hükümdarlar, siyahilerin pagan dinlerinden vazgeçip Hristiyanlığı benimsemelerini 
istediğinde, siyahiler dinlerindeki her tanrıyı bir Katolik aziz ve azizeyle özdeşleştirip, 
yeni dini benimsemiş gibi gözükseler de gizlice kendi dinlerinin ritüellerini 
uygulamaya devam etmişler. Bugün Küba halkının yarısından fazlası tarafından 
benimsenen Santeria dini, Yoruba ile Hristiyanlığın sentezi. 
Santeria’nın ayrılmaz bir unsuru da rumba. Santo’larına yani tanrılarına adak 
adarken her zaman davullar konuşur, insanlar rumba danslarını santo’larına 
armağan ederler. Her santo’nun ayrı bir davul ritmi ve dansı var. Bu ritimler Küba 
müziğinin hem folklorik hem popüler pek çok şarkısında karşımıza çıkarlar. 

“KÜBAlilAr KonUşmAz, şArKi sÖyler; yÜrÜmez, 
dAns eder.”
Bazı tarihçiler Küba müziğini şeker kamışı tarlalarında çalışan Afrikalı köleler ile 
tütün tarlalarında çalışmak üzere Kanarya Adalarından gelen beyaz göçmenlerin 
oluşturduğunu söylerler. Afrikalılar klavye, kongas ve bata davulları olmak üzere 
vurmalı çalgılarla; Çinliler Çin korneti ile, Avrupalılar yaylı ve üflemeli çalgılarla 
renklendirmişler ada müziğini. Çin korneti bugün de Santiago Karnavalı’nda 
kullanılıyor. 
Küba’daki en önemli, en eski müzik türlerinden biri de “son”. Özelliği ve içeriği 

some go to Cuba just because it is a tropical island, some regard Cuba 
as a utopia, and some recall the embrace at Hotel Nacional, in the 
Havana scene of the movie “The Godfather II”. And for some, Cuba is 

the motherland. Be sure of this that whatever you are looking for you will find it on 
this island.
The gate that opens to Cuba is José Marti International Airport. The billboards seen 
along the highway from the airport to the downtown tell the brief but glorious history 
of the Revolution.

tHe cUBAn economy in A nUtsHell
While it was a realm of debauchery created by North America, under the rule 
of Fulgencio Batista from the late 1920s until 1959, after the Revolution, Cuba 
changed into a prestigious country having overtaken many developed countries of 
the time in the areas of education, health and culture, owing to the growth assistance 
provided by the Soviet Union. After the collapse of the Soviet Union, the common 
opinion in the entire world was that Cuba would not be able to survive unless she 
established commercial relations with the member countries of the Council for 
Mutual Economic Assistance (COMECON). However, Cuba survived by adopting 
the tourism industry as a savior. The period between 1993-1995, called “periodo 
especial” (the special period), was a time of austerity. In order to pull through the 
downswing, the country temperately opened its doors to foreign investors.
Today the monetary unit which foreign tourists exchange their money with is the 
“convertible peso” (CUC), which is equal to the US dollar. The Cuban economy is 
largely dependent on tourism. It is not possible for a Cuban citizen to spend the money 
paid by a foreigner, because there are two different currency units in the country. 
One of them is Cuban peso which is used by Cuban citizens, and the other is the 
convertible peso, used only by tourists. The violation of use of these two separate 
currencies is strictly forbidden, thus the monitoring of tourism revenues is ensured. 
That tourism has turned out to be a major industry, the country has opened its doors 
to foreign investors, although restrictedly, the production of nickel and cobalt has been 
given weight by the government, and the development of the sugar industry are among 
the elements that have paved the way for a reconstruction in the Cuban economy.

sAnteriA And rUmBA
During the Spanish colonialism, the colored people brought to the New World for 
slavery from Africa, and particularly from the Yoruba region of Nigeria, carried with 
them their pagan traditions, beliefs and practices gathered under the roof of “the 
Yoruba religion” as well as their ritualistic music based mainly on tumbadoras 
(conga drums). When they were forced to quit their own religious beliefs and 
become baptized, by Spanish kings, the African slaves identified each deity in 
their religion with a Catholic saint and carried out their own rituals clandestinely 
pretending to have adopted Catholicism. Today, as a religion adopted more than 
half of the Cuban population Santeria is the blend of Yoruba and Catholicism.
Another inseparable component of Santeria is rumba. Drums talk when people 
present gifts to their Santos (Gods) and the rumba dance is performed as a 
dedication to Santos. Each Santo has an idiosyncratic pattern of rhythm and dance. 
These rhythms are heard in many Cuban folk and pop songs.

“cUBAns sing insteAd of tAlKing, tHey dAnce 
insteAd of WAlKing.”
Some historians argue that Cuban music was created by African slaves working 
in sugarcane fields and also white immigrants brought from the Canary Islands 

la Vida es una carnaval en 

Özlem ŞAKİROğLU 
(Kabin Yer Eğitim Öğretmeni / Cabin Ground Training Instructor)

HAVANA
karnaval şehri 

Havana’yı yürüyerek keşfetmek de mümkün; Fidel 
Castro, Che Guevara, puro, rom gibi, Küba dendiğinde 
akla ilk gelen ikonlardan olmuş otomobillerle de. Bir 
rehber kitap eşliğinde de gezmek mümkün Havana’yı; 
“Ben Kübalıyım.” diyen Amerikalı yazar Hemingway’in 
ayak izlerini takip ederek de.

It is possible to explore Havana either on foot, or in 
any of those old cars which, just like Fidel Castro, 
Che Guevara, cigar and rum, have been one of the 
symbols identified with Cuban culture. Anyone can 
tour Havana either with a city guide at hand, or simply 
by following in the footsteps of Hemingway, the 
American author who would say “I’m Cuban”.
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değişse de kökü Afrika davulları ve İspanyol gitar ritimlerine dayanan bu tür, “salsa”yı 
da etkilemiş. 1920’lerde şehirleşen bu tür, icra edildiği klasik sazlara trompet ve 
benzeri üflemelilerin eklenmesiyle zenginlik kazanmış, Afro-Cuban cazının temellerini 
oluşturmaya başlamış. Zamanla Havana gece kulüplerinin kuzeyli turistlerle dolup 
taşmaya başlaması ve beyaz müzisyenlerin çoğalmasıyla bir bakıma Afrikalı 
köklerinden uzaklaşmış. 
Kübalı müzisyenlerin Amerika’da tanınması ve üne kavuşması 1930’lara kadar 
gidiyor. 1940’larda Arsenio Rodrigez, Afro-Küba varil davulu “konga”yı, zil eklenmiş 
“son” ile birleştirip “mambo”yu oluşturmuş. Mambo çok kısa bir zamanda tüm 
dünyada tanınan ve sevilen bir şarkı türü ve dans olmuş. 
50’lerde mambo yerini “ça-ça-ça”ya bırakır. Devrimle birlikte pek çok şey gibi, Küba 
müziği de değişmeye başlar. Artık “salsa” ve “son” şarkıları, aşk hikâyelerini değil, 
toplumsal sorunları anlatmaya, destansı vatansever mesajlar vermeye başlar. 60’lı 
ve 70’li yıllarda Şili ve Arjantin’deki toplumsal ve siyasi mücadeleye paralel olarak 
gelişen müzik türü “nueva trova”, elinde gitarla gezen gezgin müzisyenlerin toplum 
sorunlarını şiirsel bir üslupla anlatan şarkılar söyleyerek biçimlendirdiği bir müzik türü. 
Carlos Puebla ve “Guantanamera”yı söyleyen Joseito Fernandez, gezgin şarkıcıların 
en ünlüleri. Başka bir müzik türü olan “timba”, 90’lı yıllardan beri “salsa”nın yerine 
göz diken bir müzik akımı. Afrika mirası olan “rap” ile Afro-Küba müziğinin buluştuğu, 
Kübalı dansçıların hareketlerinden ilham alan timba, Havana’ya özgü bir dans müziği.
Alman yönetmen Wim Wenders’in “Buena Vista Social Club” adlı belgeselinin 
vizyona girişi ve bu filmin biraz öncesinde piyasaya çıkan aynı adlı albüm, dünyanın 
her tarafında Latin Amerika ve Küba müziklerine olan ilgiyi arttırmıştı. Bu belgesel 
ve albümün en büyük işlevi, Kübalı çok değerli müzisyenleri biraz geç de olsa 
dünyaya tanıtmak oldu. 1999’da piyasaya çıkan Wim Wenders filmi aslında, müzik 
prodüktörü Ry Cooder’in Küba’ya gittiği sırada tanıştığı bir grup müzisyenle yaptığı 
albümün hikâyesini anlatıyordu. Bu proje olmasaydı dünya Compay Segundo, 
Ruben Gonzales, Manuel Licea, Ibrahim Ferrer ve daha nice Kübalı ve Latin Amerikalı 
müzisyeni çok daha geç tanıyacaktı. “Buena Vista Social Club”ın başarısı, Küba’ya 

to work in tobacco fields. Africans with keyboards and percussion 
instruments like congas and bata drums, Chinese with Chinese 

cornets, and Europeans with string and wind instruments added spice 
and zest to the island’s music. Today Chinese cornet is blown in the 

Santiago Carnival.
One of the most important and oldest music genres in Cuba is “son”. 

Although its characteristics and contents have changed in time, son, the 
origin of which is based on African drums and Spanish guitar rhythms, has 

a considerable influence on “salsa”. Having urbanized in 1920s, this genre 
gained diversity with the involvement of trumpet and similar wind instruments 

in addition to its own classical instruments, and began to lay the foundations of 
Afro-Cuban jazz. However, it gradually pulled away from its African roots when 

the night clubs of Havana began to swarm with northern tourists and the number of 
white musicians increased dramatically.
The fame of Cuban musicians in America dates back to 1930s. In 1940s Arsenio 
Rodriguez commingled the Afro-Cuban conga drum with cowbell and son, and 
invented “mambo”. Then it rapidly grew into a very popular genre of music and dance 
all over the world.
In 1950s mambo gave in to “cha-cha-cha”. Cuban music, like many other things, 
began to change after the Revolution. Songs of salsa and son no longer told 
love stories but social problems instead, and started giving heroic and patriotic 
messages. Shaped in line with the social and political struggle in Chile and Argentina 
in 1960s and 70s, “Nueva Trova” was another music genre performed by bards 
(wandering musicians) who would sing songs dealing with social issues in a poetic 
manner. Carlos Puebla and Joseito Fernandez, with his well-known song “Guajira 
Guantanamera”, were the most famous of those musicians. Another genre, “Timba” 
has been competing with salsa since 1990s. Inspired by the figures of Cuban 
dancers, timba is a dance music which pertains to Havana and blends Afro-Cuban 
music with rap, which is another African heritage.
The release of the documentary film titled “Buena Vista Social Club”, by German 
director Wim Wenders, as well as the album that shared the same title with the film 
boosted the interest in Latin and Cuban music all over the world. The most notable 
function of these two works was to have introduced precious Cuban musicians to the 
world, although with some delay. As a matter of fact, the documentary film, directed 
by Wim Wenders and released in 1999, told the story of a music album recorded by 
Ry Cooder, producer, and a group of Cuban musicians. Without this project, Compay 
Segundo, Ruben Gonzales, Manuel Licea, Ibrahim Ferrer and many other Cuban and 
Latin musicians would have been known by the world much later. The success of 
“Buena Vista Social Club” contributed a lot to both Cuba and Cuban musicians. 
The perception of Cuba changed thoroughly in the international arena. The most 
interesting scene in the film was the one that showed the expression of amazement 
and excitement in the faces of a number of Cuban old boys, many of whom had never 
been abroad before, while touring New York after a concert at Carnegie Hall. The 
same expression spreaded over the faces of those who had never been to Cuba or 
never heard of those musicians before, while watching the film. It was just the ticket 
for Cuba that had been trying hard to recover the economy by means of tourism. 
Although the music performed by those old boys did not occupy a giant space in 

ve Kübalı diğer müzisyenlere de yaradı. Neredeyse tüm dünya Küba’ya yepyeni 
bir gözle bakmaya başladı. Belgeselin en ilginç yeri; çoğu Küba’dan hiç çıkmamış 
olan ihtiyar delikanlıların, Carnegie Hall konseri ardından New York’ta gezerken 
yaşadıkları şaşkınlık ve heyecanı gösteren sahnelerdir. Belgeseli izlerken, Küba’da 
hiç bulunmamış ve bu müzisyenleri hiç duymamış olanların yüzlerinde de aynı 
şaşkınlık vardı. Turizme açılıp ekonomisini düzeltmeye çalışan Küba için arayıp 
bulamayacağı bir fırsattı bu. İhtiyar delikanlıların yaptığı müzik, Küba müzik tarihi göz 
önüne alındığında küçük bir yer işgal ediyordu ama popüler kültür ve etkileri üzerine 
düşünecek çok örnek çıkmıştı ortaya.    

AntiKA otomoBil cenneti HAvAnA
Küba başka bir galaksiden fırlamış gibidir. Bu galaksinin dilini çözmek için denizi 
arkanıza alıp Havana’yı keşfe çıkabilirsiniz. 
Havana’yı yürüyerek keşfetmek de mümkün; Fidel Castro, Che Guevara, puro, rom 
gibi, Küba dendiğinde akla ilk gelen ikonlardan olmuş otomobillerle de. 
Küba, 1959 Devrimi’nden önce, özellikle Kanadalı ve Amerikalı zenginler için bir 
tatil ve kumar merkeziydi. Devrimden sonra ülkelerine dönen Amerikalılar taşınabilir 
mallarını yanlarına alırken, en yenisi 1959 model olan Amerikan otomobillerini 
Küba’da bırakırlar. 1961’de ABD ile Küba arasında yaşanan krizden sonra başlayan 
ambargo yüzünden bozulan parçaları değiştirmek mümkün olmadığından, bu 
otomobiller sürekli tamir edilerek yıllarca Küba’da ulaşım ve geçim kaynağı olmuştu. 
“Yank tank” ya da “máquina” denen Ford, Chevrolet, Cadillac, Chrysler, Packard 
Dodge markalarındaki antika otomobillerin çoğu bugün evlerin arka bahçelerinde 
çürümeye bırakılsa da sokaklarda hâlâ 50’li yıllara ait bu antika arabaları, 70 ve 80’li 
yıllarda Sovyetler Birliği’nin hibe ettiği Ladaları görmek mümkün. Bir antika araba arka 
bahçede terk edilmediyse, maharetli bir Kübalının elinde, kendi oto tamir yöntemleriyle, 
ele geçirilmiş herhangi bir marka arabanın parçası uydurulmuş, yürütülüyor. Arkasında 
otobüs misali siyah duman çıkararak ve ayna gibi nikelajlarıyla… 
Kübalıların eski otomobillerine, içinde bulundukları fakirliğin getirdiği birer zorunluluk 

Cuban music history, it gave birth to numerous elements in terms 
of popular culture and its influence.   

A pArAdise of old cArs: HAvAnA
Cuba is as if to have been imported from another galaxy. You can 

leave the shore behind and take a ride in Havana in order to be able to 
communicate with that galaxy. 

It is possible to explore Havana either on foot, or in any of those old cars which, 
just like Fidel Castro, Che Guevara, cigar and rum, have been one of the symbols 
identified with Cuban culture.
 Before the Revolution of 1959, Cuba was a realm of holiday and gambling especially 
for wealthy Americans and Canadians. Tens of thousands of Americans who left Cuba 
after the Revolution, took with them all their movables except for their automobiles the 
newest of which belonged to the model year of 1959. Since it was no longer possible 
to import spare parts due to the economic embargo following the crisis between the 
United States and Cuba in 1961, those automobiles had to be repaired constantly and 
continued to be a means of living and transportation for years.
Although many of those classic automobiles, or “yank tanks” or “máquinas” as 
Cubans call them, including models of Ford, Chevrolet, Cadillac, Chrysler, Packard 
and Dodge, are decaying in the backyards of houses today, many other old cars still 
survive on the streets of Havana, and Ladas granted by the Soviet Union in 1970s 
and 80s can be seen everywhere. If any of those jalopies is not left to its fate in a 
backyard, it is still in use in the hands of a skillful Cuban who, with unique methods, 
keeps it on the go by adapting various components removed from another old car of 

• Museo de Bellas Artes; özellikle de ulusal “Küba Sanatı” bölümü
• Museo de Revolucion
• Gün batımında Obispo Sokağı’nda Ambos Mundos Oteli’nin terası
• İyi bir akşam yemeği için “Strawberries and Chocolate” filmine 

mekân olan Centro Havana’da La Guardia
• Havana Körfezi’nin girişindeki Castillo del Morro Kalesi
• Hotel Nacional’in bahçesi
• Malecon

• Museo de Bellas Artes; especially the division 
of “Cuban Art”

• Museo de Revolucion
• The roof terrace of the Ambos Mundos Hotel 

on Cella Obispo in the sunset
• For a marvelous dinner, La Guardia Restaurant, 

which was used as a setting for the movie 
“Strawberries and Chocolate”, in Centro 
Havana

• Castillo del Morro, the fortress at the entrance 
of Havana Bay

• The garden of the Hotel Nacional
• Malecon

Havana’da gidilmesi önerilen yerler: 

recommended 
places to visit 

in Havana: 

Ernesto “Che” Guevara
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olarak değil, bir tutku olarak baktıkları çok açık. Küba’nın ilkel tamir yöntemleri, 
arabalarını değiştirmek yerine tamir ettirmeyi hatırlatıyor görenlere…

HAvAnA soKAKlArindA yÜrÜmeK…
İsterseniz Havana’yı üstü açık klasik bir arabayla da turlayabilirsiniz. Havana’da şehir 
içi ulaşım “camelbus” denilen, bir kamyondan modifiye edilmiş araçlarla yapılıyor. 
Ayrıca bisikletli çekçekler ya da dünyanın her yerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan 
“coco” taksiler de ulaşımda kullanılabilir.  Fakat Vedado ya da Centro’da kalıyorsanız 
şehri yürüyerek keşfe çıkmalısınız.   
Havana, ara sokaklarında en az üç gün kaybolunması gereken bir şehir. Bu keşfe 
Plaza de Catedral’den başlayabilirsiniz. Plaza de Catedral, kurulduğundan bu yana 
zenginlerin ev yaptırmak için birbiriyle yarıştığı bir meydan. Bu aristokrat evlerden 
biri de, inşaatı 1760 yılında tamamlanmış Placio de Marqueses de Aguas Claras. 
El Patio adlı bu restoran, meydanın ve Havana’nın en iyi restoranlarından biri olarak 
hizmet veriyor. 
Resim ve baskı meraklısıysanız meydana yakın Taller Experimental de Grafica’da hâlâ 
yüz yıllık baskı makineleri ile çalışan Kübalı sanatçıları ziyaret edebilirsiniz. 1930’larda 
Havana Club Bar olarak kullanılan Casa de Luis Chacon, bugün Koloniyal Sanatlar 
Müzesi (Museo de Arte Colonial) adıyla hizmet veriyor. 
Meydanın diğer yanındaki Casa del Marques de Arcos, odaları Katedral Meydanı’na 
bakan muhteşem bir bina. Binanın içindeki ahşap merdivenler, kirişler ve büyük masif 
kapı orijinal. 
Havana’nın en önemli sokaklarından biri de Obispo Sokağı. Şehir müzesinin buraya 
açılan kapısının önünde, tahta parmaklıklarla çevrilmiş “Zanje Real” yani şehrin 
ilk su kanalının kalıntıları görülebilir. Zanje Real’in bugünkü su sisteminden daha 
kusursuz olduğu sugötürmez. Obispo Sokağı, kurulduğundan beri Havana’nın en 
işlek sokaklarından biriymiş. Sonraları kendi hâline bırakılan sokak her daim hareketli. 

mimAri
Havana tarihinde mimari genel olarak İspanyol ve ona bağlı (Müslüman-Fas) Arap 
stillerinin (“mudejar”) etkisinde gelişmiş. Arap mimarisinden alınmış iç avlular ve 
yüksek tavanlar sıcağın etkisini azaltmak için, kolonlar ve büyük caddelerde göze 
çarpan açık balkonlar yayaları güneşten ya da ani bastıran yağmurdan korumak için, 
şeffaf camlar yerine kullanılan vitraylar güçlü güneş ışığını engellemek ve çok sade 
döşenen evlerin içine biraz renk katmak için kullanılmış. Havana’nın farklı mimarisi 
üzerinden Küba’nın mimari tarihi okunabilir. Bu özellikleri sayesinde Havana, 1982 
senesinde UNESCO dünya mirası listesine dâhil edilmiş. Bu zengin hazineyi görmek 
de Havana’ya gitmek için iyi bir bahane olabilir.

HemingWAy
Bir rehber kitap eşliğinde de gezmek mümkün Havana’yı; “Ben Kübalıyım.” diyen 
Amerikalı yazar Hemingway’in ayak izlerini takip ederek de. Ernest Hemingway’in 
Obispo Sokağı’ndaki Ambos Mundos Oteli’nde kiraladığı ve ölene kadar adına kayıtlı 

another brand as spare parts. It goes by on the street with its mirror-like nickel-plated 
parts, and just like a bus, leaving a black smoke behind.
It is quite clear that Cubans do not regard their old cars as an embodiment of poverty 
but a mere passion. The primitive methods of car repair used in Cuba evoke a sense 
of “maintenance” in the minds of foreigners, saying that “don’t throw your car away 
but have it repaired!”

WAlKing on tHe streets of HAvAnA...
You can also tour the streets of Havana in a classic cabriolet if you would like. The 
public transportation in Havana is carried out with vehicles called “camel bus” which 
are essentially modified trailer trucks. Also “bicitaxis” (bikes with two passenger 
seats) or motorized “cocotaxis”, which can be seen in many other countries of the 
world with different names, are available for a cheaper transportation. However, if you 
are staying in Vedado or Centro, you had better explore the city on foot.
Havana is a city where a foreigner should get lost in its alleys for at least three days. 
You can begin your exploration with Plaza de la Catedral. Since the very first day 
of its opening, Plaza de la Catedral (The Cathedral Square) has always been in the 
limelight especially for the rich craving for owning a mansion in the vicinity. One of 
those aristocratic mansions is Palacio del Marqués de Aguas Claras which was built 
in 1760. Today with the title “El Patio”, the building serves as one of the most popular 
restaurants in the square and Havana.
If you are interested in paintings and graphic prints, you can pay a visit to Taller 

tutulan 511 numaralı odası bugün müze hâline getirilmiş. 
1935’te “Afrika’nın Yeşil Tepeleri”ni yazdığında şehirde bir Hemingway efsanesi 
yayılmaya başlamış. Beyzbol oyuncularıyla, politikacılarla, sokak satıcılarıyla 
geçirdiği günlerde, üzerinde eski bir gömlek, bir kanvas pantolon ve çorapsız giydiği 
makosenleriyle, dönemin simgesi hâline gelmiş. Rahat ve şık havasını sevdiği 
Floridita Restaurant’ta dünyanın her köşesinden gelen insanlarla sohbetleri, körfezin 
diğer tarafındaki Küçük Casablanca kasabası, Tarara kumsalları, küçük Cojimar 
limanı, Hemingway’in sıklıkla görüldüğü yerler olarak hafızalara kazınmış. 
Hemingway, 1938 yılında İspanya İç Savaşı’ndan döndükten sonra bir yıl inzivaya 
çekildiği Havana’da I. Dünya Savaşı’nda yaşadığı olaylardan esinlenerek yazdığı 
“Çanlar Kimin İçin Çalıyor”u Ambos Mundos’ta tamamlamış. Pulitzer Ödülü kazandığı 
öyküsü “İhtiyar Adam ve Deniz”i yazarken ise Cojimar’da yaşayan bir balıkçıdan 
esinlenmiş. Gregorio Fuentes adlı balıkçı, Hemingway’in bir diğer gözde mekânı 
olan La Terraza Restoran’da yakın zamana kadar birkaç dolar karşılığında, “papa” 
Hemingway ile olan maceralarını anlatırmış. Şimdi Cojimar’da Hemingway’i hatırlatan 
iki şey; bronz büstü ve La Terraza Restoran. Köhne balıkçı lokantasının duvarları 
Fuentes ve Hemingway fotoğraflarıyla süslü.
1954’te kazandığı Nobel Ödülü’nü Küba halkına hediye eden Hemingway’in 
madalyası, adanın koruyucu azizesi olarak kabul edilen Caridad de Cobre’nin, 
Santiago de Cuba’daki kilisesinde yer alıyor.
“Herkes ‘Neden Küba’da yaşıyorsun?’ diye sorar, sen de ‘Sevdiğim için.’ dersin. 
Çünkü gerçek nedenlerini açıklamak o kadar zordur ki...” (Ernest Hemingway)

Experimental de Grafica where Cuban artists still work with hundred-year-old printing 
machines. Another building facing the square is Casa de Luis Chacon which is used 
as Havana Club Bar and the Museum of Colonial Arts today. 
Located at the opposite side of the Cathedral Square, Casa del Marques de Arcos, 
shows off as a magnificient structure. Wooden stairs, girders and the massive door 
are among the original parts of the building.
Calle Obispo is one of the most important streets of Havana. Before the gate of the 
Havana City Museum opening to the street is seen the remains of Zanja Real, the 
oldest aqueduct (water supply system) in the city, surrounded by a wooden fence. 
Without doubt Zanja Real is more flawless than today’s water systems. Since its very 
first day Calle Obispo has been one of the most crowded streets in Havana. It is lively 
at all hours of the day.

ArcHitectUre
The architecture in Havana has evolved mainly under the influence of Spanish and 
Arabic (Mudéjar) styles since the colonial period. Inspired by Arabic architecture, 
inner courts and high ceilings have been built to minimize the effect of air temperature; 
columns and open balconies, which are visible alongside wide streets, to protect 
pedestrians from the sun and sudden rain showers, and leaded panes instead of 
transparent glasses, to prevent direct sunlight and embellish very plainly furnished 
houses. The history of Cuban Architecture can be read through the variations 
of architectural styles in Havana. By virtue of these properties, UNESCO included 
Havana in the list of World Heritage Sites in 1982. The desire to see this cultural 
wealth may be a good reason for visiting Havana.

HemingWAy
Anyone can tour Havana either with a city guide at hand, or simply by following in 
the footsteps of Hemingway, the American author who would say “I’m Cuban”. The 
Room 511 of the Ambos Mundos Hotel, which was used by Ernest Hemingway and 
reserved for him until his death, is conserved as a museum today.
In 1935, when he penned “Green Hills of Africa”, the legend of Hemingway began 
to spread in the city. He grew into a symbol of the era on the days he spent with 
baseball players, politicians and peddlers wearing an old shirt, canvas trousers and 
moccasins without socks. El Floridita Restaurant, where Hemingway would love its 
casual and peaceful atmosphere and converse with people from every corner of the 
world, the little town of Casablanca at the other side of the bay, the Tarará Beach, and 
the tiny port of Cojimar are known as Hemingway’s most frequented places.
Having returned from the Spanish Civil War in 1938 and secluded himself in Havana 
for a year, Hemingway completed his famous novel “For Whom the Bell Tolls”, 
which he wrote having been inspired by the scenes he had witnessed during the First 
World War, at Ambos Mundos. In another famous work of his, “The Old Man and the 
Sea”, which was awarded the Pulitzer Prize in 1953, Hemingway was inspired by a 
fisherman living in Cojimar. Until about ten years ago, Gregorio Fuentes, the same 
fisherman, would tell tourists his adventures with Hemingway in return for a couple 
of dollars La Terraza Restaurant, which was another place haunted by Hemingway. 
Today the two things that cherish Hemingway’s memories in Cojimar are his bronze 
bust sculpture and La Terraza Restaurant. The interior walls of that old fisherman’s 
restaurant are adorned with the photographs of Fuentes and Hemingway.
The medal given to Hemingway, who dedicated the Nobel Prize he received in 1954 
to the people of Cuba, is now kept at the church of Virgen de la Caridad de Cobre, the 
patroness of the island, in Santiago de Cuba.
“People ask you why you live in Cuba and you say it is because you like it. It is too 
complicated to explain...” (Ernest Hemingway)

Kimi Küba’ya tropikal bir 
ada olduğu için gider, kimi 
Küba’yı bir ütopya olarak 

görür, kimi The Godfather II 
filmindeki Havana sahnesini, 

Hotel Nacional’daki 
kucaklaşmayı hatırlar. 

Bazıları içinse Küba vatandır. 
Aradığınız her neyse, bu 

adada bulacağınıza inanın.

Some go to Cuba just 
because it is a tropical 

island, some regard Cuba 
as a utopia, and some 

recall the embrace at Hotel 
Nacional, in the Havana 
scene of the movie “The 

Godfather II”. And for some, 
Cuba is the motherland. Be 
sure of this that whatever 

you are looking for you will 
find it on this island.

Ernest Miller Hemingway
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Ahmet YILDIRIM (Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Müdürlüğü / Management & Personal Development Trainings Department)

HAvA dUrUmUnU BilmeK neden imKânsizdir? 
İnsanoğlu ilk yaratılışından bugüne kadar kendisini sarmalayan hava ile ilgisini 
sürdürmüştür. Kimi zaman kendisini direkt olarak etkileyen havanın zararlı etkilerinden 
korunmaya çalışmış, kimi zaman da havanın nimetlerinden yararlanmayı bilmiştir. Son 
birkaç asırdır bilim adamları hâlihazırdaki havanın gelecekte nasıl olacağını tahmin 
etmekle uğraşmaktadır. Gerçekten gelecekteki havanın durumunu %100 bilmek 
mümkün müdür?
Bilim adamları özellikle son yüz yıldır bu soruya cevap aramak için yoğun bir çalışma 
içerisindedirler. Günümüzde gelinen nokta; havanın gelecekte herhangi bir konumda 
herhangi bir zamanda tam olarak nasıl olacağının belirlenmesinden ziyade, çok daha 
geniş bir alanda havanın sadece birkaç parametresinin (sıcaklık, nem, basınç, rüzgâr 
vb.) tahminiyle sınırlıdır. Havanın “gerçek durumunu” tespit etmek o kadar kolay 
olmamaktadır; çünkü hava hareketlerinde geçerli olan denklemler lineer olmayan ve 
her ölçekteki hareketleri de kapsayan denklemlerdir. Eğer lineer olsaydı -aynen gök 
cisimlerinin hareketlerini, mesela elli sene sonra olacak bir güneş tutulmasını saniyesine 
kadar hesapladığımız gibi- hava durumunu da hesaplayabilirdik. Şimdi birkaç madde 
hâlinde, gelecekteki havanın “gerçek durumunu”  %100 doğru olarak hesaplamanın 
neden imkânsız olduğunu görelim:
1. Hava tahminlerinde çözümlenen denklemler, lineer olmayan (nonlineer) 
denklemlerdir; her ölçekteki hareketi kapsamaktadır. Atmosferde cereyan eden çok 
çeşitli ölçeklerde hareketler vardır. Bunlar; moleküler ölçek, mikro ölçek, küçük ölçek, 
mezo ölçek, sinoptik ölçek, büyük ölçek, plenetar ölçek vb. olarak sıralanabilir.

WHy is it impossiBle to “KnoW” WeAtHer 
conditions?
Since the very first day of his creation mankind has always been curious about the 
weather that surrounds him. Sometimes he has tried to protect himself from the 
detrimental effects of the weather, and sometimes he has utilized its potentialities. 
For the last few centuries, scientists have been dealing with forecasting weather 
conditions. But, is it really possible to know prospective weather conditions with a 
hundred percent precision?
Scientists have been in a huge endeavor to find an answer to this question, especially 
for the last hundred years.
However, where we stand now is limited with only a few parameters (such as 
temperature, moisture, pressure, wind etc.) related to the weather conditions in a 
considerably wide area, rather than predicting when and how they will be at a more 
specific location.
Whereas, it is not so easy to ascertain the “real weather conditions”, because the 
equations regarding atmospheric motions are non-linear and involve motions in all 
scales. If they were linear, we would be able to calculate the exact weather conditions, 
just like we are able to calculate the movements of celestial objects, for example we 
can estimate the exact time of a solar eclipse to the very second, which will occur 
fifty years from now.
Then, let’s see why it is impossible to anticipate the “real weather conditions” with a 
hundred percent precision in a few items:
1. The equations used for weather forecasts are non-linear and cover air behaviors 
in all scales. Atmospheric motions take place in various scales. These can be sorted 
as molecular scale, microscale, small scale, mesoscale, synoptic scale, large scale, 
planetary scale etc.
In the above figure, the typical sizes and life spans of each scale, as well as the 
atmospheric phenomena related to these scales are shown. There is also a constant 
exchange of heat, momentum and moisture between the scales. In other words, a 
motion in a scale sets off another motion in another scale. Thereof, Edward Lorenz, 
American mathematician and meteorologist, asserts that atmospheric motions are 
“chaotic” rather than “deterministic” and takes his theory further by saying “the flap 

Yukarıdaki şekilde her bir ölçeğin zaman ve uzunluk ölçekleri ve bu ölçeklerdeki hava olayları 
gözükmektedir. Bu ölçeklerin kendi aralarında da ısı, momentum ve nem alışverişleri 
olmaktadır. Yani bir ölçekteki bir hareket, diğer bir ölçekteki hareketi de etkilemektedir. Bu 
nedenle, geçen yüzyılda ünlü matematikçi ve meteorolog Lorenz, atmosfer hareketlerinin 
“deterministik” olmaktan ziyade “kaotik” olduğunu ileri sürmüş ve Amazonlarda kanat 
çırpan bir kelebeğin Teksas’ta bir Tornado’ya vesile olabileceğini söylemişti. 
Şu anda hesaplanan sayısal modellerde bütün ölçeklerin birbiriyle olan etkileşiminin 
hesaplandığını söylemek imkânsızdır. Her bir ölçekteki hareketin ve güneşten gelen 
radyasyonun her biriminin doğru bir şekilde hesaplanması gerekir; çünkü her bir cismin 
güneş radyasyonunu emme ve yansıtma oranı farklı farklıdır. Bütün bu farklılıkları sayısal 
modellerde her bir ölçekte yansıtmak imkânsızdır.
2. Hava tahminlerindeki en büyük zorluk, çözülen bu denklemlerin sonuçlarının başlangıç 
şartlarına bağlı olmasıdır. Yani hava tahmininin doğruluğu, başlangıç değerlerinin 
doğruluğuna direkt olarak bağlıdır. Başlangıç şartlarındaki en küçük bir hata, sonuçlarda 
hemen etkisini gösterecektir. Başlangıç şartlarını hatasız olarak ölçmek ise imkânsızdır. 
Bir kere her ölçekteki her parametreyi ölçecek alet yoktur. Ölçülen parametrelerde de 
aletlerden kaynaklanan bir hata payı olacaktır. Bu da neticeyi direkt olarak etkileyecektir. 
Hâlihazırda küresel hava tahmini yapan, ülkemizin de içinde bulunduğu 20 Avrupa 
ülkesinin üyesi olduğu İngiltere’deki Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi ECMWF, 
sayısal hava tahminleri için dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarını kullanmaktadır. Merkez, 
IBM serisinin en hızlı (1478 teraflops) ve kapsamlı (3.14 petabytes) bilgisayarlarını 
kullanmaktadır. Burada günde iki defa, toplam on günlük küresel sayısal hava tahmini 
üretilmektedir. Hesaplanan iki grid noktası arası yaklaşık 12 km’dir. 12 km’nin altında 
cereyan eden hadiseler “parametrizasyon” dediğimiz yöntemlerle hesaplanmaktadır. Bu 
hesaplamalarda birtakım varsayımlar kabul edilmektedir. Tabii ki bu varsayımlar da kendi 
içinde hataları ihtiva etmektedir.
Görüleceği üzere, havanın belli bir yerdeki konumunu ve belirli bir zaman sonraki 
durumunu hatadan ari tespit etmek imkânsızdır. Fakat yine de, hava tahminlerinde şu anda 
gelinen nokta küçümsenemez. Bazı insanlar için bir gün sonrasının en yüksek sıcaklığını 
öğrenmek, başka birisi için de o günün herhangi bir zaman diliminde yağış düşüp 
düşmeyeceğini bilmek yeterli olabilir. Meteorolojide, “Yarın Ankara yağmurlu olacak.” 
denildiğinde, ertesi günün 24 saatlik bir zaman diliminde Ankara’nın herhangi bir noktasına 

of a butterfly’s wings in the Amazon forest may trigger a tornado in Texas.”
It is not possible to say that all the interactions between these scales can be calculated by 
way of current numerical models. The motions in each scale as well as each parameter 
of the radiation coming from the Sun need to be calculated correctly, because the 
radiation absorption and reflection rate of each substance varies. So, it is impossible to 
distinguish all these variations in each scale with current numerical models.
2. The hardest thing regarding weather forecasts is that the results of these 
calculated equations depend heavily on their initial conditions. In other words, the 
accuracy of weather forecasts directly depends on the accuracy of initial parameters. 
Even a slightest error in the input of initial parameters will immediately affect results. 
Measuring initial parameters impeccably is impossible on the other hand. First and 
foremost, there is no existing device that can measure all those parameters. Also, the 
measured parameters will inevitably be accompanied by a margin of error originating 
from the devices used. And this will directly affect results.
Providing global weather forecasts with its 20 European member states including 
Turkey, the UK-based European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF) utilizes the most advanced computers in the world for numerical weather 
forecasts. The Center employs the fastest (1478 teraflops) and the most capacitive 
(3.14 petabytes) computers of IBM. In the Center, global forecasts for a total of 
ten days are calculated two times a day. The distance between two calculated grid 
points is 12 kilometers approximately. The atmospheric motions taking place below 
this range are calculated with a method called “parametrization”. These calculations 
include a number of assumptions which contain a number of errors in themselves.
As is seen, it is not possible to detect the exact location of an air mass or predict 
its future behaviors with certainty. Nevertheless, the point where weather forecast 
technologies have reached today cannot be underestimated. For some people, 
getting the information about the temperature highs of the next day, or knowing 
whether it will rain or not in any period of time on the same day, may be satisfactory. 
As for meteorology, even a single drop of rain in the following 24 hours is enough to 
prove the accuracy of a forecast in case it is said “it will rain in Ankara tomorrow”. For 
this reason, the accuracy rate of weather forecasts seems to be pretty high. Whereas, 
especially in the spring and summer time, as many of us might have encountered, 
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bir damla yağmurun düşmesi bile, o gün için tahminin tuttuğunu gösterir. Bu nedenle 
tahmin doğruluk oranları oldukça yüksek gözükmektedir. Hâlbuki birçoğumuz şahit 
olmuşuzdur; bahar ve yaz aylarında bazen yolun bir tarafına yağmur yağar diğer tarafı 
ise kuru kalır. Yağmur düşmeyen tarafta kalan birisi için o gün tahminler tutmamıştır. 
Bugün sayısal modeller vasıtasıyla haftalık, on günlük, on altı günlük, hatta üç aylık 
mevsimsel tahminler yapılabilmektedir. Tabii ki, bu tahminler de yukarıda saydığımız 
nedenlerden dolayı hata miktarlarını da ihtiva etmektedir.

HAvA dUrUmUnUn HAvAciliğA etKisi
Hava tahmin raporları, uçuculukta çok önemli ehemmiyete haizdirler. Dünyanın dört 
bir köşesine hizmet veren uçaklarımızın pilotları için uçuş güzergâhındaki, gideceği 
meydandaki ve yedek meydanlardaki havanın nasıl olacağını bilmek ve ona göre 
hazırlık yapmak (ekstra yakıt almak vb.) çok önemlidir. Uçuş esnasında hava tahmin 
raporlarının değişmesi ve bu nedenle hedeflenen meydan yerine başka bir meydana 
inmeye mecbur kalınması (divert), hem planlama açısından birtakım zorluklar hem de 
mali açıdan büyük külfetler getirmektedir.  Mesela 2012 yılı için yapılan bir çalışmada 
toplam 196 “divert”ten 113’ünün kış aylarında (Ocak-Şubat-Mart döneminde) 
gerçekleştiği ortaya konmuştur.  Bu da, meteoroloji uzmanlarının uçakların iniş kalkışları 
için kritik olan hava durumunu bu aylarda doğru tahmin edemediğini göstermektedir.
Tablo-1, 2012 yılına ait hava tahminlerindeki tutarsızlıktan dolayı Ortaklığımızın uğradığı 
maddi kayıpları göstermektedir. Bu sene içerisinde gerçekleşen bu “divert”lerden dolayı 
Ortaklığımız 22,5 milyon avroyu aşkın bir mali zarar görmüştür. 
Meydan tahminlerinde kullanılan sayısal hava modellerinin tutarlılık oranının yükselmesi 
için; modellerin hem alansal hem de zamansal çözünürlüklerinin artması, ayrıca fiziksel 
parametrizasyonların geliştirilmesi ve ölçekler arası etkileşimin daha iyi hesaplanması 
gerekmektedir. Tabii ki model başlangıç ve sınır şartlarında kullanılan gözlemlerin de 
(uydu, radar, synop, temp, otomatik istasyonlar, deniz şamandıraları), zamansal ve 
alansal olarak yüksek çözünürlükte ölçümleri alınıp kullanılmalıdır. Sayısal modellerdeki 
gelişmeler ve ölçüm ağındaki iyileştirmeler, belirtilen olumsuz sonuçları azaltacak ve 
yanlış hava tahminlerinden dolayı hava yollarının uğradığı zarar en aza indirilecektir.

it sometimes rains on one side of the road leaving the other side dry. The weather 
forecast for that day just fails for someone on the dry side.
Today, it is possible to provide weather forecasts for the next ten or sixteen days, and 
even three months by use of numerical models. Of course, these forecasts include 
fallibilities to a certain extent because of the factors mentioned above.

tHe inflUence of WeAtHer conditions on AviAtion
Weather forecasts are critically important in aviation. For the pilots of our aircraft flying 
to the four corners of the world it is crucial to know about the weather conditions 
prevailing on the flight route, destination and alternate aerodromes, and make 
preparations (taking extra fuel for a probable divert etc.) accordingly. Any change 
in weather reports during a flight, or consequently, an emerging need for landing in 
another airfield instead of the planned one (divert) brings about serious difficulties 
and heavy financial burdens. For instance, a recent research concerning the year 
2012 has shown that out of 196 diverts in total, 113 occurred in the winter season 
(January, February, March).  It indicates that meteorologists cannot accurately 
forecast at weather conditions, which are very critical for take-offs and landings, in 
these months.
Table-1 manifests the financial loss that our Company suffered in 2012 due to the 
discrepancies in weather reports. The loss caused by the diverts in this year exceeds 
€22.5 million.
Enhancing the spatial-temporal resolution of numerical weather forecast models, also 
improving physical parametrizations and better calculating the interactions between 
scales are essential to increase the rate of consistency of the aerodrome weather 
reports produced through numerical models. It is also necessary to utilize high-
resolution spatial-temporal measurements acquired from the observation devices 
(such as satellites, radars, synops, temps, automatic stations, weather buoys) 
used in these models. Improvements in numerical models and enhancements in the 
measurement network will decrease the number of adverse results and minimize the 
loss that airline companies suffer due to inaccurate weather forecasts.

[1]   Operasyon Planlama ve Destek Müdürlüğü

2012 HAVA DURUMU KAYNAKLI AKSAKLIKLARIN TOPLAM MALİYETİ TOTAL COASTS OF WEATHER RELATED INTERRUPTIONS FOR YEAR 2012

[1]     The Management of Operation Planning and Support
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Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin, 
ICAO TrainAir Plus tam üyeliğine kabul 
edilmenin bir ön koşulu olarak hazırladığı 
Seyahat Dokümanları kursu, gerekli süreçlerin 
başarıyla tamamlanmasının ardından 
ICAO TrainAir Plus Kitaplığına dâhil edildi. 
Uluslararası düzeyde güvenlik ve emniyet 
açısından çok önemli bir konu olan Seyahat 
Dokümanları’nın ICAO standartlarına dâhil 
edilmesi, Akademimiz için gurur vericidir.
Akademimizin ICAO Kurs Geliştirme Ekibi’nin 
üyeleri ve alanında uzman eğitmenimiz 
tarafından yürütülen çalışma ile, ICAO TrainAir 
Plus Onaylayıcısı gözetiminde 2013 yılının 
Şubat ve Mayıs ayları arasındaki dönemde 
kurs geliştirme süreci gerçekleştirildi. 
Sürecin tamamlanmasının ve eğitimin ilk 
kez uygulanmasının ardından Seyahat 
Dokümanları kursumuz, geçtiğimiz mayıs 
ayında Onaylayıcı tarafından onaylandı. 
Seyahat Dokümanları kursu böylece, artık tüm 
üyelerin erişimine açık olan ICAO TrainAir Plus 
kitaplığının bir parçası hâline gelmiş oldu.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi Liderlik Okulu, dünyanın sayılı inovasyon üstatlarından Jeffrey Phillips’i ağırladı. 12 Mart 
2013 tarihinde gerçekleşen İnovasyon Konferansı, Liderlik Okulu katılımcılarından büyük ilgi gördü. “Make us More Innovative” ve 
“Relentless Innovation” kitaplarının yazarı olan ve dünyanın önemli firmaları için inovasyon programları tasarlayan Jeffrey Phillips, 
katılımcılara “Kurum Stratejileri ile İnovasyon Süreçlerinin İlişkilendirilmesi”, “Problem/Fırsat Tespiti”, “Trendleri Yakalama ve Senaryo 
Planlama”, “Değerli ve İlgili Fikirler Üretme”, “Etkin Fikir Geliştirme ve Yönetimi” ile “İnovasyon Kültürü Yaratmak” gibi konularda bilgi 
ve deneyimlerini aktardı.

Gelişen ekonomisiyle ülkemiz, özellikle son yıllarda 
Afrika ile ilişkilerini ilerletme yönünde kararlı adımlar 
atarken; şirketimiz de Afrika ülkeleriyle ilişkilerini, her 
geçen gün bir yenisini açtığı uçuş noktalarıyla geliştirme 
yoluna gitmekte. Bu gelişmelere paralel olarak 
Akademimiz, bölgenin gelişimine destek sağlamak ve 
bölgede havacılık eğitimleri alanında aktif rol oynamak 
amacıyla dinamik işbirlikleri geliştirmekte. 2012 yılı 
içerisinde Sudan lokasyonlu High Level Aviation 
Academy yetkilileri Akademimizde ağırlanarak, iki 
taraf arasında kurulacak olan işbirliği genel çerçevede 
değerlendirilmişti. Geçtiğimiz aylarda ise Akademimiz 
yöneticileri firmayı Sudan’da ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında işbirliğine yönelik detaylar görüşüldü ve iyi 
niyet sözleşmesi imzalandı. Kurulan işbirliği sayesinde, 
uzman eğitmenlerimiz tarafından verilecek uluslararası onaylı eğitimlerimiz ile, Afrika’da havacılık alanındaki eğitim ihtiyaçları karşılanarak bölgenin gelişimine destek 
sağlanması hedeflenmekte. 

İş ortaklarımız ile periyodik olarak bir araya gelmemize aracılık eden, geleneksel buluşma noktamız 
niteliğindeki IATP Conference’ın 107.’si, 2-6 Mart 2013 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, 
Dubai’de hayat buldu. Emirates’in ana sponsorluğunda 200’e yakın havacılık firması ile yaklaşık 
600 havacılık profesyonelini ağırlayan etkinlikte Akademi olarak yerimiz aldık. Havacılığın çok çeşitli 
alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluş yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiren Akademimiz; 
etkinlik süresince, verdiği eğitim hizmetlerini potansiyel ve mevcut müşterilerine tanıttı ve bu sayede 
yeni işbirlikleri oluşturdu.

seyahat dokümanları kursumuz Icao TRAINAIR pLuS kitaplığına dâhil edildi 
our travel documents course has been included to the Icao traInaIr Plus library

akademi, dubai’de iş ortaklarıyla bir araya geldi  
the academy convened with business partners in dubai 

The Travel Documents course, drawn up by Turkish Aviation Academy as a 
prerequisite for being accepted to full membership to ICAO TRAINAIR PLUS, 
has been included in the ICAO TRAINAIR PLUS Library upon successful 
completion of the required processes. The inclusion of Travel Documents, 
which is a very significant issue in terms of security and safety at the 
international level, to the ICAO standards, has been a source of pride for 
our Academy. The course development process was carried out between 
February and May 2013, under the supervision of the ICAO TRAINAIR PLUS 
Validator, by favor of an activity carried out by our leading expert instructors 
and the members of ICAO Course Development Team of our Academy. Our 
Travel Documents course was approved by the ICAO Validator in previous 
May, upon completion of the process and initial practice. Consequently, 
the Travel Documents course has become a part of ICAO TRAINAIR PLUS 
Library, available for all members. 

The School of Leadership of Turkish Aviation Academy guested 
Jeffrey Phillips, known master of innovation throughout the 
world. The Innovation Conference, held on March 12, 2013, drew 
considerable interest of attendees of the School of Leadership. 
Jeffrey Phillips, author of the books “Make Us More Innovative” 
and “Relentless Innovation” and designer of innovation programs 
for prominent firms of the world, exchanged his knowledge 
and experiences to the attendees, in terms of “Association of 
Corporate Strategies and Innovation Processes”, “Problem/
Opportunity Identification”, “Trend Catching and Scenario 
Planning”, “Generation of Esteemed and Relevant Opinions”, 
“Efficient Opinion Development and Management” and “Creation 
of Innovation Culture”. 

Our company has been seeking for improvement of relations with the African countries through new destinations constantly launched with this respect; as our country has 
been breaking new ground particularly in recent years in order to improve relations with African countries, thanks to Turkey’s developing economy. In parallel with such 
developments, our Academy has been improving dynamic collaborations in order to provide support for the development of the region and to play active role in respect of 
aviation trainings delivered at the region. The collaboration to be mutually established between the two parties was reviewed under a general framework, when the officials 
of High Level Aviation Academy, located in Sudan, were guested at our Academy in 2012. Within recent months, managers of our Academy visited the firm in Sudan. 
During this visit, details related to the collaboration were discussed, and a memorandum of understanding was executed. Thanks to the collaboration established, it has 
been aimed to provide support for the development of the region by meeting any training needs in terms of aviation in Africa, by means of our internationally approved 
trainings to be delivered by our expert instructors.  

IATP Conference, mediating for periodic convention with our business partners and serving as the 
traditional meeting point for us, was held in United Arab Emirates, Dubai on March 2-6, 2013. As 
the Academy, we attended the event, mainly sponsored by Emirates, as well as hosting about 200 
aviation companies and almost 600 aviation professionals. 
Our Academy, carrying out conventions with the officials of organizations and institutions operating 
in several fields of aviation, introduced training services, delivered by the same, to the current and 
potential customers, and established new collaborations accordingly throughout the event.

inoVasyon Gurusu liderlik okulu’nda / tHe Guru of InnoVatIon at tHe scHool of leadersHIP

akademimiz yeni işbirlikleriyle afrika’daki etkisini arttIrIyor 
our academy Has been IncreasInG Its Influence on afrIca by VIrtue of new collaboratIons
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uÇuş EğİTİM MERKEzİ’NDEN HABERLER / NEwS FROM THE FLIGHT TRAINING CENTER TÜRK HAvA YOLLARI’NDAN HABERLER / NEwS FROM TuRKISH AIRLINES

25 Nisan tarihinde Uçuş Eğitim Merkezi’nde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 400 kişilik 
bir acente grubuna kapsamlı bir tanıtım turu gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları’nın kuruluşunun 
80. yıldönümü dolayısıyla davet edilen acentelere ilk olarak kabin simülatörleri hakkında bilgi 
verildi. Uçak içinde yaşanabilecek her türlü senaryonun simüle edilebildiği B737, A310, A340 
ve son teknolojik donanıma sahip A320 CEET (Kabin Acil Durum Tahliye Eğitimi Simülatörleri) 
uygulamalı olarak tanıtıldı.
Acentelerimize ayrıca, pilotaj eğitimlerinin maksimum verimliliğe ulaşmasını sağlayan FTD 
(Uçuş Eğitim Cihazı) ve uçak filosunun büyümesine paralel olarak sayıları artan A320, 
B737/800, B777, A330 ve A340 simülatörleri hakkında bilgiler verildi.

Yeni yangın simülatörü RFFT (Real Fire Fighting Trainer), Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’nde 
yerini alarak 22 Mayıs 2013 tarihinden itibaren kabin ekiplerinin yangınla mücadele  eğitimleri için 
kullanılmaya başlandı. Bu simülatörle; kabin memurlarının, karşılaşabilecekleri kabin içi yangınlarında 
uymaları gereken kurallar doğrultusunda, gerekli ekipmanları kullanarak gerçek yangınla mücadele 
etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. RFFT’deki yangın simülasyonu, gerçek alev ve yapay 
dumanla gerçekleştiriliyor. Bu sebeple, uygulama esnasında kursiyerlerin, yangına koruyucu malzeme 
kullanarak müdahale etmelerine dikkat edilmekte. RFFT yangın simülatörüyle gerçekleştirilebilen 
uygulamalar; koltuk yangını, baş üstü dolabı yangını, fırın yangını, tuvalet yangını, dizüstü bilgisayar 
yangını ve açık saha yangını olmak üzere altı ana başlık altında toplanıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden gelen altı kişilik heyet, Uçuş 
Eğitim Merkezimizi ziyaret etti. Heyet üyelerine son teknolojiye 
sahip uçuş eğitim cihazlarımızın ve simülatörlerimizin tanıtımı 
yapıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, 
Portföy Bakanlığı ve Kinşasa Havalimanı İdaresi’nden yetkililerin 
bulunduğu heyet daha sonra Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanı 
Kaptan Sedat Şekerci ve diğer yöneticilerimizle gerçekleştirilen 
toplantıya katıldı. Toplantıda heyet üyelerine, yeni ve modern bir 
hava yolu şirketi kurmak üzere proje çalışmaları yürütülmekte 
olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne kabin ve kokpit eğitim 
ihtiyaçları konusunda her türlü desteğin sağlanabileceği belirtildi.

Dünyanın en büyük dördüncü uçuş ağına sahip, Skytrax sıralamasına göre “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu Şirketi” Türk Hava Yolları, 31 
Mayıs 2013 itibarıyla 100 ülkede toplam 228 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor. 
Geçtiğimiz mart ayından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri’nde sefer yapılan 5. nokta olan Houston, Ürdün’ün Akabe şehri, Almanya’da 
12. destinasyon olan Friedrichshafen, İspanya’daki 6. uçuş noktası Santiago De Compostela, Avusturya’nın Salzburg kenti ve Türkiye’den 
de Isparta, Türk Hava Yolları uçuş ağına dâhil edildi. Ayrıca Malezya-Kuala Lumpur ve Malta’nın da uçuş ağına eklenmesiyle uçulan ülke 
sayısı 100’e yükseldi. 

Gerçekleştirdiği büyüme rakamla-
rıyla dünyanın önemli hava yolu şir-
ketleri arasına giren Türk Hava Yol-
ları, filosuna 117 Airbus uçağı kat-
ma kararıyla Avrupa’nın en büyü-
ğü olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. Türk sivil havacılık tarihi-
nin en büyük uçak alım kararı doğ-
rultusunda geçtiğimiz nisan ayın-
da Airbus’la imzalanan anlaşmaya 
göre; Airbus’tan 117 adet uçak alı-
mı yapılacak. Türk Hava Yolları’nın 

şu anda 211 adet uçağı bulunuyor ve yıl sonunda bu rakam 235’e çıkacak. Türk Hava Yolları filosu-
na 2015 yılından itibaren katılmaya başlayacak olan 117 uçak, 2020’ye kadar filoya dâhil edilecek. 
Boeing’den alınacak olan 95 uçakla da birlikte Türk Hava Yolları filosunda, 2020 yılı sonunda uçak 
sayısı 408’e ulaşacak. Hâlihazırda ortalaması yaklaşık 6,6 olan filo yaşı, yeni uçakların filoya katılı-
mıyla 5’e düşecek. Mevcut toplam 37.800 koltuk kapasitesi ise yeni uçakların filoya girmesiyle iki 
katına çıkacak. Buna paralel olarak, yıllık yolcu sayısının da yine iki katına çıkarak 90 milyona ulaş-
ması hedefleniyor.

117 uçaklık dev alım kararı  
a major decision: 117 brand-new aircraft

acentelerimiz için tanıtım organizasyonu 
Publicity event for our agencies

An extensive publicity tour was held for a group of agents consisting of 400 individuals 
from all around Turkey, at the Flight Training Center on April 25. The agents, invited with 
reference to the 80th anniversary of Turkish Airlines, were initially informed about cabin 
simulators. B737, A310, A340, providing opportunity to simulate any potential scenario to 
be experienced on board, and A320 CEET (Cabin Emergency Evacuation Trainers), equipped 
with the state-of-the-art technologies, were introduced to the guests practically.
Furthermore, our guests were informed about the Flight Training Device (FTD), the equipment 
which produces maximum efficiency for flight trainings, as well as our A320, B737/800, 
B777, A330 and A340 simulators which increased in number in parallel with the growth of 
the aircraft fleet.

The Real Fire Fighting Trainer (RFFT), 
our new fire-fighting simulator started 
to be used by Turkish Airlines Flight 
Training Center as of May 22, 2013, so 
as to provide a more efficient fire-fighting 
training for cabin crew members.
By making use of this simulator, it is 
aimed to improve real fire-fighting skills 
of cabin crew members by using the 
necessary equipment, in accordance 
with the regulations required to be 
followed by such crew members, in case 
of any fire in cabin. Fire simulated by 
RFFT, comprises real flames and artificial 
smoke. Therefore, due care is taken 
that trainees make use of fire-protective 
materials during the practice. Practices, 
by use of RFFT fire simulator, are 
categorized under six main groups which 
are seat fire, overhead bin fire, oven fire, 
lavatory fire, laptop fire and outdoor fire.

A delegation of six members from the Democratic Republic of the Congo 
visited our Flight Training Center. Our state-of-the-art-technology flight 
training devices and simulators were introduced to the delegates. 
Then the delegation, consisting of the officials from the Ministry of 
Transportation, the Ministry of Portfolio, and the Kinshasa Airport 
Authority, attended the meeting held with Captain Sedat Şekerci, the 
Senior-Vice President of Turkish Airlines Flight Training, and our other 
managers. During the meeting, the delegates were informed that any 
and all kinds of support in relation to cabin and cockpit training needs 
could be provided to the Democratic Republic of the Congo, where 
projects are carried out in order to establish a new and modern airline.

With the world’s 4th largest flight network, ranked “The Best Airline in Europe” by Skytrax, Turkish Airlines operates flights to a total of 
228 destinations in 100 countries as of May 31, 2013. 
From the last March to today, Turkish Airlines added Houston, as its 5th destination in the United States, Aqaba in Jordan, Friedrichshafen, 
the 12th destination in Germany, Santiago De Compostela, the 6th destination in Spain, Salzburg in Austria, and Isparta in Turkey, to its 
flight network. With Malaysia-Kuala Lumpur and Malta, the total number of the countries that Turkish Airlines flies to reached to 100. 

konGo Heyetinin merkezimizi ziyareti / a VIsIt to tHe center by a deleGatIon from conGo 100 ülkede 228 destinasyon / 228 destInatIons In 100 countrIes

daHa Profesyonel eğitimler iÇin yanGIn 
simülatÖrümüz HazIr  / aour new fIre-fIGHtInG 
sImulator Is ready for more ProfessIonal traInInGs 

Ranking among the world’s leading airlines in view of its growth rate, Turkish Airlines is taking firm 
steps to become the largest airline company in Europe with a recent decision to include 117 brand-
new Airbus aircraft in its fleet. Within the scope of the greatest aircraft purchasing decision ever 
made in the history of Turkish Civil Aviation, and in line with the agreement signed between Turkish 
Airlines and Airbus in April, 117 aircraft will be purchased from Airbus.
Turkish Airlines’ fleet currently consists of 211 aircraft at the present, and this figure will increase 
to 235 by the end of the year. The delivery of the 117 aircraft, which will start as of 2015, will be 
completed by 2020. With the purchase of 95 aircraft from Boeing, the number of the aircraft in 
service will reach to 408 by the end of 2020. The fleet age, which is currently around 6.6, will be 
reduced to 5 upon the inclusion of the recently ordered aircraft. The seating capacity, which is 
37,800 at present, will be doubled with the delivery of new aircraft. In parallel with that, it is expected 
that the number of passengers will also be doubled up and reach up to 90 million per year.

Turkish Cargo, Air Cargo Excellence Awards 2013’te ödüllendirildi. 14 Mart’ta Doha’da 
gerçekleşen 2013 Air Cargo Excellence Awards’ta Turkish Cargo, hava kargoda 300 binden 
799 bin 999 tona kadar olan taşımalar kategorisinde ödüle layık görüldü.
Turkish Cargo ayrıca, hava kargo sektörünün Oscar’ı sayılan, 30. Air Cargo News “Cargo 
Airline of the Year” ödüllerinde, müşteri oyları ile ödüle layık görüldü. 27 Nisan’da Londra’da 
düzenlenen ve hava kargo sektöründen yaklaşık 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen galada, 
Asya-Pasifik bölgesi için “kargo hizmet kalitesi” kategorisinde “en iyi hava yolu” seçilen 
Turkish Cargo’yu, Orta ve Güney Avrupa Kargo Bölge Müdürü Sn. Mehmet Kızılkaya temsil 
etti. Kargo uçuş destinasyonu olarak 45 noktaya servis sunan Turkish Cargo, coğrafi 
konum açısından üreticiler ve ticari merkezler arasında dünya üzerindeki en etkili bağlantı 
noktasında yer alıyor.  

Turkish Cargo was granted an award at Air Cargo Excellence Awards 2013. In the event 
held in Doha on March 14, Turkish Cargo was honored with an award at the category of 
capacity from 300,000 to 799,999 tons. 
Moreover, Turkish Cargo was also deemed worthy of another award at the 30th anniversary 
of Air Cargo News awards, Cargo Airline of the Year, which is regarded as the Oscars of the 
air cargo industry, by customers’ votes. At the ceremony took place in London on April 27 
with the participation of about 600 guests, 
Turkish Cargo, which was elected the 
“best air cargo company” in the category 
assigned to the “best service quality” in the 
Asia-Pacific region, was represented by Mr. 
Mehmet Kızılkaya, the Regional Director of 
Central & Southern Europe.
Currently delivering cargo service 
to 45 destinations, Turkish Cargo is 
geographically situated at one of the most 
strategic locations between manufacturers 
and commercial centers.

turkIsH carGo’ya iki yeni Ödül 
two new awards for turkIsH carGo
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AKADEMİ’DEN / FROM THE ACADEMY

akademimiz, “Pilotlar iÇin HaVacIlIk inGilizcesi 
testi”ni uyGulama yetkisi aldI 

Veda ederken...

OUR ACAdemy hAS ACqUIRed The AUThORIZATION FOR 
ımplementıng tHe ‘rmıt englıSH language teSt for avıatıon’

Sayıng goodbye…

türk Hava Yolları Havacılık Akademisi; RMIT Üniversitesi’nin bir ürünü 
olan RELTA (RMIT English Language Test for Aviation) sınavını 
uygulayabilmek için üniversite ile bir anlaşma imzaladı.

Sivil hava yollarında çalışan tüm pilotların yıl sonuna kadar, Pilotlar için Havacılık 
İngilizcesi Testi aracılığıyla lisanslarına, İngilizce dil seviyelerinin en az Level 4 
olduğunu işletmeleri gerekmektedir. İngilizce dil seviyesi bunun altında olan pilotlar 
ise uluslararası uçuşlardan men edilebilme riski ile karşı karşıya kalacaklardır.
Akademimizin uygulama yetkisini aldığı 
ve uluslararası bir sınav olan RELTA, Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 
onaylanmaktadır. Akademimizce uygulanacak 
olan sınavla Türk Hava Yolları’nda görev 
yapan pilotların yanı sıra başka firmalardaki 
pilotlar da değerlendirilebilecektir.

Türk Hava Yolları Ailesinin Kıymetli Mensupları, Değerli Çalışma Arkadaşlarım;
1 Ocak 2011’den bu yana görev yaptığım Kurumumdan, yüklendiğim sorumluluğu yerine 
getirmenin mutluluğu ile 19 Temmuz 2013 tarihinde ayrılıyorum. 
Bu zaman zarfında, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi markasıyla Eğitim Başkanlığı’nı, 
ekibimle birlikte dünya standartlarına kavuşturmanın; 2012’de dünyanın en çok tercih edilen 
havacılık eğitim merkezlerinden birine dönüştürmenin gururunu yaşama fırsatı buldum. 
Akademimiz artık sadece Türk Hava Yolları’nda hizmet içi eğitimler yapan bir eğitim ortamı 
olmaktan çıkmış; Türkiye ve bölge ülkeleri başta olmak üzere, dünyada havacılık eğitimleri 
açısından mükemmele çok yaklaşan bir merkez hâline gelmiştir. Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi; IATA, ICAO ve EASA ile eğitim işbirliği tesis etmek ve bu işbirliklerini ileri seviyeye 
getirmek suretiyle eğitim kalitesini tescil ettirmiş, tanınırlığı ile eğitim satışlarını arttırmış ve 
gerçek anlamda “havacılık eğitiminde global marka” olmuştur. 
Ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından akredite edilmiş, kalite denetlemelerinden başarı 
ile geçen, uluslararası mecrada havacılık eğitimleri açısından güven duyulan ve tercih edilen, 
verimliliği artmış, huzurlu çalışma ortamı ile örnek gösterilen bir akademiyi devrediyor 
olmanın sevincini sizlerle paylaşıyorum. 
Bu vesile ile, büyük Ailemizin tüm mensuplarına; görev yaptığım süre içinde birlikte çalıştığım 
bütün Akademi ekibine ve yakın çalışma arkadaşlarıma, Ortaklığımızdaki Başkan ve Başkan 
Yardımcısı arkadaşlarımın hepsine, her türlü desteğini çok yakından hissettiğim Genel 
Müdür Yardımcımız Sn. Ömer Faruk ÖZTÜRK’e, eski Genel Müdür Yardımcımız Sn. Kâzım 
ÇALIŞKAN’a, tüm Sn. Genel Müdür Yardımcılarımıza, Genel Müdürümüz Sn. Doç. Dr. Temel 
KOTİL’e ve son olarak, duyduğu güven ve verdiği destekle hayatımda hep çok önemli bir yere 
sahip olacak olan, kendilerinden çok şey öğrendiğim değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Hamdi TOPÇU Beyefendi’ye şükranlarımı sunuyorum. Hepinizden haklarınızı helal etmenizi 
diliyor, hayatın bir başka sahnesinde karşılaşmak üzere sizleri Allah’a emanet ediyorum. 

turkish Aviation Academy has signed an agreement with RMIT University 
in order to apply the RELTA (RMIT English Language Test for Aviation) 
test, a product of RMIT University. By the end of the year, all airline pilots 

should have a confirmation in their licences indicating that their English language 
competency corresponds to Level 4 at the minimum, according to the English 
Language Test for Aviation. Pilots whose English competency is below Level 4 will 
face the risk of disqualification from international flights. As an international exam, 

the authorization for implementation of which 
has been obtained by our Academy, RELTA 
is approved by the Directorate General of Civil 
Aviation. The English skills of other airlines’ 
pilots, besides the ones working for Turkish 
Airlines, can be evaluated through this exam to 
be applied by our Academy as well.

Dear esteemed colleagues and members of the Turkish Airlines Family;
I am leaving the corporation, for which I have been working since January 
1st, 2011, at the date of July 19th, 2013 with a deep happiness arising from 
fulfilling my duty. 
During this period, I experienced the pride of bringing the Training Directorate 
into the world’s standards with my team under the brand of Turkish Aviation 
Academy, as well as turning it into one of the most preferred aviation 
training centers in the world in 2012. Our Academy is no longer a training 
environment only for in-service trainings at Turkish Airlines but almost a 
perfect center for aviation trainings in the world, particularly in Turkey and 
other countries in the region. Turkish Aviation Academy has officially proven 
its quality by establishing training collaborations with IATA, ICAO and EASA 
and taking these collaborations even further, increased its training sales and 
literally become “a global brand in the field of aviation training.” 
I am sharing the happiness of handing over an Academy which is accredited 
by national and international authorities passing all quality inspections, and 
which is an exemplary, reliable and preferred aviation training center in the international 
arena, with its increased efficiency and peaceful work environment. 
Hereby, I would like to express my gratitude to all members of our big family, my Academy 
team and intimate colleagues, all Directors of our Corporation, to our Chief Human 
Resources Officer Mr. Ömer Faruk ÖZTÜRK, our former Chief Human Resources Officer 
Mr. Kazım ÇALIŞKAN, to all Deputy General Managers, our dear CEO and President Ph.D. 
Temel KOTIL and lastly to dear Chairman of the Board Mr. Hamdi TOPÇU who will always 
have a special place in my life with lots of things he has taught me so far. I wish you give 
your blessings to me and may God be with you till we meet again in another stage of life. 

Prof. Dr. şahin KARASAR
Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi Başkanı 
Haziran 2013

Prof. şahin KARASAR
President of the Academy
June 2013
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