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Uluslararası havacılık otoritelerinin hazırladığı raporlarda da belirtildiği gibi, yakın gelecekte 
Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede havacılık sektörü önem kazanmaya devam edecek 
ve sektörde duyulan iş gücü ihtiyacı artacaktır. Türk Hava Yolları; havacılığın ülkemizde 
büyük bir ivme kazanmasının yanı sıra, kendi bünyesindeki hızlı büyüme ve İstanbul’a inşa 
edilen üçüncü havalimanı da dikkate alındığında, hâlihazırda duyduğu personel ihtiyacının 
katlanarak artacağının bilincinde olarak geleceğini planlamaktadır. Bünyesindeki Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi ve Uçuş Eğitim Merkezi aracılığıyla, gençleri çağımızın en gözde 
mesleklerinden olan havacılığın çeşitli alanlarında eğiterek havacılığa kazandırmaktadır. 
Türk Hava Yolları’nın; kabin memuru, teknisyen ve pilot ihtiyacına yönelik olarak gençlere 
istihdam oluşturması, bu sayede işsizliğin azaltılmasına yaptığı katkı ve onlara profesyonel 
eğitimler vererek havacılığa nitelikli personel kazandırması konusunda ayrıntılı bilgiler Dosya 
bölümümüzde yer alıyor.
Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi, eğitim kalitesini arttırarak daha donanımlı kabin 
memurları ve pilotlar yetiştirmek için teknolojinin tüm olanaklarından faydalanmaya devam 
ediyor. Kabin Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, kabin memuru adaylarının uçuş esnasında 
yaşanabilecek yangın olaylarına karşı en iyi şekilde eğitilmesi için yeni tam donanımlı yangın 
simülatörü (RFFT) kullanılmaya başlandı. Gerçek yangın oluşturularak eğitim verme imkânı 
sağlayan yeni yangın simülatörümüzle ilgili detayları sayfalarımız arasında bulabilirsiniz.
Dergimizde Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından verilen eğitimleri tanıtmaya 
devam ediyoruz. Bu sayımızda kayıp, sahipsiz veya hasarlı bagajların takip sistemi olan 
WorldTracer Management Sistemi’ni ve Akademimizde bu sisteme yönelik verilen eğitimleri 
anlatıyoruz.
Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), 2002 yılından bu yana psikometrik testler 
yapmaktadır. Dergimizin bu sayısında, pilotlara ve hava trafik kontrolörlerine yönelik 
uygulanan DLR testi hakkında geniş bilgilere yer verdik.
Türk Hava Yolları Yer İşletme Başkanı Sayın Mehmet Büyükkaytan ile, Yer İşletme Başkanlığı’nı 
okurlarımıza tanıtmak üzere bir röportaj gerçekleştirdik. Ayrıca Akademimizin, pilotlar için 
havacılık İngilizcesi testi RELTA’nın uygulanmasına yönelik anlaşma yaptığı RMIT’den, RMIT 
Training CEO’su Rachel Holthouse ile yaptığımız röportajı da ilginize sunuyoruz.      
Havacılık Okulları bölümümüzde, bünyesinde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı 
ile Uçak Teknolojisi Programı bulunan İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nu tanıtıyoruz. 
Sayfalarımız arasında ayrıca, ICAO Havacılık Güvenliği Eğitimi Bölüm Başkanı Kaptan 
Mostafa Hoummady’nin “Yetkinlik Esaslı Yaklaşım” konulu makalesini bulabilir, kabin 
memuru adaylarımızın eğitim süreçlerine dair görüşlerini öğrenebilir, Seyahat bölümümüzde 
Barselona’nın tarih ve sanat kokan sokaklarında gezinebilir ve daha nice yazımızı 
okuyabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz.

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

As noted in reports issued by international aviation authorities, the aviation industry 
will continue to grow in the region that covers Turkey and the workforce needs of the 
industry will increase. Turkish Airlines prepares for the future with the knowledge that 
the needs of the existing workforce will multiply in line with the significant growth of the 
Turkish aviation industry, the internal growth of the company and the third airport which 
will potentially be constructed in Istanbul. The company trains young people in various 
disciplines for a career in aviation, one of the most popular professions of our time, 
through Turkish Aviation Academy and Flight Training Center. Turkish Airlines creates 
employment for young people with careers as flight attendants, technicians and pilots, 
contributes to decreasing unemployment and brings qualified personnel to the aviation 
industry through professional training. You can find detailed information about this in 
our File section.
Turkish Airlines Flight Training Center continues to use technology in the best possible 
way in order to improve the quality of its training and train well-equipped flight attendants 
and pilots. The Cabin Training Department has started deploying a new, fully equipped 
fire simulator (RFFT) in order to train flight attendant candidates in the best possible 
way regarding actions to take in case of fire incidents during flights. You can find details 
of our new fire-fighting simulator that allows training under real fire conditions in the 
following pages.
Our magazine continues to give you an insight into the training provided by Turkish 
Aviation Academy. In this issue, we are introducing WorldTracer Management System, 
a tracking system for lost, unattended or damaged luggage, and training provided in our 
Academy on this system.
The German Aerospace Center (DLR) has been performing psychometric tests since 
2002. In this issue, you can find detailed information about the DLR test that targets 
pilots and air traffic controllers.
We interviewed Mr. Mehmet Büyükkaytan, Senior Vice President of Ground Operations 
in Turkish Airlines, with an eye to introducing the Ground Operations Directorate. 
Furthermore, you can find an interview with Rachel Holthouse, CEO of RMIT Training. 
Our Academy has signed a contract with RMIT in order to implement RELTA, English 
language test for aviation.      
The Aviation Schools section features information on the Vocational School of Technical 
Sciences at Istanbul University that offers a Civil Aviation and Cabin Services Program, 
as well as an Aircraft Technology Program. 
In this issue, you can also find “Stressing the Competency-Based Approach”, an article 
written by ICAO Aviation Safety Training Director Capt. Mostafa Hoummady, read about 
the opinions of flight attendant candidates on the training processes, navigate through 
the historical and artistic streets of Barcelona in our Travel section and read many more 
interesting articles.

Wish you a pleasant reading.

Türk Hava Yolları, gençleri eğiterek havacılığa kazandırıyor 
Turkish Airlines trains young people for a career in aviation 
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THE ROLE OF TURKISH AIRLINES IN 
ATTRACTING YOUNG PEOPLE TO THE 
AVIATION INDUSTRY: EMPLOYMENT FOR 
FLIGHT ATTENDANTS

DOSYA / FILE

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

1980’li yılların başında hava yolları ile ulaşım bir ayrıcalık olmaktan çıkıp 
ihtiyaca dönüşünce, havacılık sektöründe yeni şirketler kurulmuş ve 
sivil havacılık hızla büyümeye başlamıştır. Hava yolu endüstrisi belki de 

dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinin başında gelmektedir. 

HIZLA BÜYÜYEN BIR ŞIRKET: TÜRK HAVA YOLLARI 
Hava yolları, uçak alımları ve diğer hava yolları ile yaptıkları ittifaklar sayesinde 
yoğun yolcu taleplerine cevap vermeyi hedeflemektedirler. Türk Hava Yolları, 
geçtiğimiz günlerde 117 uçakla Türk sivil havacılık tarihinin en büyük uçak alım 
kararını vermiştir. Uçaklar 2015 yılında filoya katılmaya başlayacaktır. Filoda 
bugün itibarıyla uçak sayısı; 173’ü dar gövde, 37’si geniş gövde ve 9’u kargo 
olmak üzere 219’dur. Bu sayının yıl sonunda 235’e çıkması planlanmaktadır. 
Boeing ve Airbus firmaları ile yapılan anlaşmalar ile önümüzdeki on yıl içerisinde 
400-450 uçaktan oluşan dev bir filoya ulaşmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, 
geçtiğimiz yıl 39 milyon yolcu taşımıştır.

ISTANBUL’DAKI HAVALIMANLARININ SEKTÖRE PARALEL GELIŞIMI
İstanbul’un hava trafiği her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. İstanbul’un 
önemli bir transfer noktası olarak önem kazanması da Atatürk Havalimanı’na 
olan talebi arttırmaktadır. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda günde ortalama 700-
730 uçak inip kalkmakta, yaklaşık olarak 82 bin yolcuya ve yaklaşık 300 hava 
yolu şirketine hizmet verilmektedir. Atatürk Havalimanı, 2013 yılında Skytrax 

When traveling by flight became a necessity instead of a privilege at 
the beginning of the 1980s, new companies were established in the 
aviation industry and civil aviation started to grow rapidly. The airline 

industry may be one of the fastest growing industries in the world. 

A RAPIDLY GROWING COMPANY: TURKISH AIRLINES 
Airlines aim to meet high passenger demands through airplane purchases and 
the establishment of partnerships with other airlines. Recently, Turkish Airlines 
has made the biggest purchase decision in Turkish civil aviation history, buying 
117 airplanes. These airplanes will join the fleet by 2015. As of today, the fleet 
consists of 219 airplanes including 173 narrow-bodied airplanes, 37 wide-
bodied airplanes and 9 cargo airplanes. The fleet is planned to have a total of 
235 airplanes by the end of this year. Aiming to have a giant fleet consisting of 
400-450 airplanes within the next ten years under agreements made with Boeing 
and Airbus, Turkish Airlines transported 39 million passengers last year.

THE DEVELOPMENT OF ISTANBUL’S AIRPORTS RUNS IN PARALLEL WITH 
THE INDUSTRY
Air traffic in Istanbul is increasing on a daily basis. The demand for Atatürk Airport 
is ever increasing as Istanbul becomes an important transfer point. The average 
airplane traffic in Istanbul Atatürk Airport is 700-730 airplanes, serving around 
82,000 passengers and 300 airlines. Atatürk Airport was awarded “The Best 

tarafından “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ödülünü almıştır. 
İstanbul’da Anadolu yakasında bulunan, yerli ve yabancı 47 hava yolunun 
dünyada toplam 123 noktaya uçuş gerçekleştirdiği Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı, Ağustos 2012-Ağustos 2013 döneminde en hızlı büyüyen 
havalimanı olarak görülmektedir. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hâlihazırda 
Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir seferleri yapan Türk Hava Yolları, bu 
yıl dünyanın 13 dış hat noktasına uçuşa başlamıştır. 
Türk Hava Yolları ile birlikte özel hava yollarının da artan yolcu potansiyeli ve 
uçak sayıları göz önüne alındığında büyük bir ihtiyacı karşılaması planlanan 
3. havalimanının ise ihalesi tamamlanmıştır. İstanbul’un Karadeniz sahilinde 
Yeniköy ve Akpınar köyleri arasında yapımı planlanan 150 milyon yolcu 
kapasiteli hava yolunun inşaatının dört etapta tamamlanması planlanmaktadır. 
42 ayda tamamlanacak olan birinci etap, 70 milyon yolcu kapasiteli olacaktır. 
Yolcu kapasitesi 90 milyona ulaşınca ikinci etaba geçilecektir.

SEKTÖRDEKI BÜYÜME VE ISTIHDAM RAKAMLARI
2002 yılına kadar serbest rekabete kapalı olan ve ulusal hava yolu şirketi olan Türk 
Hava Yolları’nın tekeli altında bulunan Türk havacılık sektörü, sonrasında atılan 
liberalleşme adımları sonucunda artan yurt içi yolcu sayısı ile 2002-2008 yılları 
arasında % 25,2 gibi rekor sayılabilecek bir yıllık bileşik büyüme oranına ulaşmıştır. 
Aynı dönemde uluslararası yolcu sayısı da her yıl ortalama % 8,5 oranında artmıştır. 
Türkiye’de 2002 yılındaki tekel döneminde hepsi Türk Hava Yolları’na ait olmak 
üzere 150 adet uçak bulunmaktayken, 2008 yılında faal olan beş hava yolu 
şirketinin toplamda 270 adet uçağı bulunmaktaydı. Sivil havacılıkta 2003 yılından 
itibaren serbestleşmeyle büyük bir gelişme kaydedildi. İç hatlarda 2002 yılında 
iki merkezden 26 noktaya yapılan uçuşların, yedi hava yolu işletmesi tarafından 
yedi merkezden 51 noktaya yükseldiği; dış hatlarda ise 78 olan uçuş noktası 
sayısının 200’ün üstüne çıkarıldığı kaydediliyor. 
Türkiye’de havacılık sektörü sürekli büyüme eğiliminde. Uçak sayısı 2002 yılında 
150, koltuk kapasitesi 27 bin 753, kargo kapasitesi 215 bin 929 kilogram, 
toplam hava aracı sayısı da 588 iken; bugün uçak sayısı 380’e, koltuk kapasitesi 
65 bin 860’a, kargo kapasitesi 1 milyon 450 bin 838 kilograma, toplam hava 
aracı sayısı ise bin 169’a ulaştı. 
Uçuş noktaları, işletmeci ve havalimanı sayıları arttırıldıkça yolcu sayısı da 
yükselmekte; buna bağlı olarak da uçak sayısı, istihdam ve havacılığın cirosunun 
da hızla arttığı görülmektedir. Türk sivil havacılığının 2003 yılında 65 bin olan 
çalışan sayısının 2012 sonu itibarıyla 167 bin 161 kişiye, 2,2 milyar dolar olan 
cirosunun da 21,4 milyar dolara yükseldiği belirtilmektedir.  
Havacılık sektöründeki istihdam ve cironun hesaplanması için Türkiye Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım sistemi ile işletmeler, 
veri girişlerini şifreli doğrulama kodu içeren bağlantı adresleri ile web üzerinden 
yapıyor. Bu yazılım sistemiyle ülkemizde havacılık sektöründe istihdam ve ciro 
miktarları tespit edilmektedir.
Havacılık sektörü; hizmetin niteliğine göre gelişen bir sektör olduğu için, sadece 
hizmetin fiziki unsurlarına (uçak, donanım vb.) değil, daha çok beşeri unsuruna, 
yani doğrudan hizmette bulunan çalışanların niteliğine bağlıdır. Bu sebeple hava 
yolu çalışanlarının; karşıladıkları yolcuları, ülkelerinin ve hava yolunun temsilcisi 
olarak karşıladıklarının bilincinde olmaları beklenir. 
Türk Hava Yolları; gayrisafi millî hasılaya büyük katkısı olan, işsizlik sorununu 
azaltan, yolcu potansiyeli ve havacılık gelirleri bakımından geleceğe yönelik uzun 
vadeli plan ve projeler ile, ülke ekonomisine doğrudan, dolaylı ve ek istihdam 
sağlamaktadır. Günümüzde havacılık sektörünün ön plana çıkması, birçok 
değişim ve gelişmeleri beraberinde taşıyıp, istikrarlı bir yapı oluşturmaktadır. 

Airport in Southern Europe” award by Skytrax in 2013. 
The Sabiha Gökçen International Airport is located in the Asian side of Istanbul. 
A total of 47 domestic and foreign airlines fly to 123 destinations worldwide. 
This was the fastest growing airport between August 2012 and August 2013. 
Currently flying to Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman and Izmir from Sabiha 
Gökçen Airport, Turkish Airlines started flying to 13 international destinations 
this year. 
The tender for the third airport has been completed for the purpose of meeting 
a huge demand, with the increasing passenger potential and the number of 
airplanes owned by Turkish Airlines, as well as other private airlines. The airport, 
which will be located between the Yeniköy and Akpınar villages on Istanbul’s 
Black Sea coast and which will have a passenger capacity of 150 million, is 
scheduled to be completed in four phases. The first phase will be completed in 
42 months and have a capacity of 70 million passengers. The second phase will 
commence when the passenger capacity reaches 90 million.

GROWTH AND EMPLOYMENT FIGURES IN THE INDUSTRY
The Turkish aviation industry was closed to free competition as it was 
monopolized by Turkish Airlines, which was the national airline until 2002. 
Following liberalization efforts, the industry has reached a record-breaking 
25.2% annual compound growth rate with the increased number of domestic 
passengers between 2002 and 2008. The number of international passengers 

KABIN MEMURU ISTIHDAMI
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TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN ISTIHDAMA BÜYÜK KATKI
Türk Hava Yolları, hedeflerini 2023 yılı ve sonrasına göre yapmaktadır. İçinde 
bulunduğumuz yılın sonunda yolcu sayısının 46 milyona, yedi yıl içinde ise filoya 
yeni katılacak uçaklarla 90 milyona ulaşması beklenmektedir. 
Türk Hava Yolları’nda bugün itibarıyla 17 bin personel görev yapmaktadır. Yeni 
uçakların devreye girmesiyle ortaya çıkabilecek personel ihtiyacında, 2020 yılı 
itibarıyla toplamda 28.944 istihdam rakamı öngörülmektedir. Bu sayının 5.758 
kadarını kokpit ekibi, 12.452 kadarını kabin ekibi, 9.765 kadarını yurt içi ve yurt 
dışı personelin, 970 kadarını ise teknisyenlerin oluşturması beklenmektedir. 

KABIN MEMURU ISTIHDAMI
Bir ülkenin havacılık gelirleri, dış aktif turist talebiyle orantılıdır. Yolcu talebini 
etkileyen çekiciliklerin kendilerine sunulmasında, iyi yetişmiş elamanların önemli 
etkisi vardır. Memnun ayrılan yolcu, havacılığın geleceği açısından artı puan 
getirmektedir. Kaliteli kabin ekiplerinin yetiştirilmesi, etkili bir istihdam yapısını 
oluşturacaktır.
Çok hızlı büyüyen havacılık sektöründe kabin memuru istihdamı, şirket içi 
eğitimlerle veya meslek yüksekokullarının “kabin hizmetleri ve kabin memurluğu” 
bölümlerinden mezun öğrencileri ile sağlanmaktadır. Sivil havacılık eğitimi 
veren yükseköğretim kurumlarında sektörün operasyonel alanlarında eğitimler 
verilmektedir. Okullar, teorik ve pratik eğitimleri birleştirerek öğrencilerini iş 
yaşamına hazırlamanın yanında, emniyet başta olmak üzere havacılığın temel 

increased by an average of 8.5% each year within the same period. 
While the total number of airplanes was 150 during the monopoly period that 
ended in 2002, all of which belonged to Turkish Airlines, the five active airlines 
had a total of 270 airplanes in 2008. Civil aviation has developed significantly 
following liberalization in 2003. The number of domestic destinations from 
two locations was 26 in 2002. This has grown to 51 destinations from seven 
locations by seven airlines in domestic flights and the number of international 
destinations, which was 78, exceeded 200. 
The Turkish aviation industry is constantly growing. In 2002, the number of 
airplanes was 150, seat capacity was 27,753, cargo capacity was 215,929 kg 
and the total number of aircrafts was 588. As of today, the number of airplanes 
increased to 380, seat capacity to 65,860, cargo capacity to 1,450,838 kg and 
the total number of aircrafts to 1169. 
The number of passengers increases in line with the increase in destinations, 
airlines and airports. This leads to an increase in the number of airplanes, 
employment and the revenue in aviation. It is reported that the number of 
employees in Turkish civil aviation, which was 65,000 in 2003, went up to 
167,161 by the end of 2012 and the turnover rose to USD 21.4 billion from USD 
2.2 billion.  
The software system developed by the General Directorate of Turkish Civil Aviation 
for the calculation of employment and revenue in the aviation industry enabled 
operators to input relevant data over the Web via links that contain encrypted 
verification codes. This software system helps in determining the employment 
and revenue volumes of the aviation industry in our country.
Since the aviation industry develops in line with the service sector, it directly 
depends not only on the physical elements of its service (airplane, equipment, 
etc.) but also on the human factor, in other words the quality of employees in 
its service. Therefore, airline employees are expected to be aware that they are 
hosting passengers as the representatives of their country and airline. 
Turkish Airlines provides direct, indirect and additional employment to the 
national economy thanks to its significant contribution to the gross national 
product, its role in reducing unemployment and its future plans and projects in 
terms of passenger potential and aviation revenues. Lots of different changes and 
improvements are taking place and a stable structure is emerging as the aviation 
industry becomes more important. 

A SIGNIFICANT CONTRIBUTION FROM TURKISH AIRLINES TO EMPLOYMENT
Turkish Airlines sets its objectives towards 2023 and beyond. It is expected that 
the number of passengers will reach 46 million by the end of this year and 90 
million as new airplanes will join the fleet within seven years. 
As of today, the number of employees in Turkish Airlines is 17,000. This number 
is expected to reach 28,944 as of 2020 due to the potential need for extra staff 
once new airplanes have been purchased. It is estimated that there will be 5758 
employees on the cockpit team, 12,452 employees on the cabin team, 9765 
employees on domestic and international teams and 970 employees on the 
technical team. 

EMPLOYMENT FOR FLIGHT ATTENDANTS
A country’s aviation income is in parallel with the active foreign tourist demand. 
Well-trained employees play a significant role in offering the attributes that affect 
passenger demand. A satisfied passenger contributes positively to the future of 
aviation. Training qualified flight attendants will create an effective employment 
structure.
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kavramlarını öğrencilerine birer yaşam felsefesi olarak kazandırma görevi 
de üstlenmektedir. Meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olan 
öğrenciler, başta Türk Hava Yolları olmak üzere çeşitli hava yollarında çalışmaya 
başlamaktadırlar. 
Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak çalışmaya başlayacak adaylara Uçuş 
Eğitim Merkezi Kabin Eğitim Müdürlüğü’nde temel emniyet eğitimi verilmektedir. 
2013 yılında artan ihtiyaç doğrultusunda Ocak-Mart 2013 döneminde 300, 
Nisan-Ağustos 2013 döneminde 1200 kabin memuruna Türk Hava Yolları 
uçaklarında kabin memuru olarak uçmak üzere mesleki eğitim verilmiştir. 
Havacılık sektöründe çalışmaya başlayan bu gençler, kendi yetenekleri ve 
aldıkları eğitimlerle hem kendilerine hem de ülkenin ekonomik büyümesine 
büyük katkı sağlamaktadırlar.
 

     

Türk Hava Yolları Kabin Eğitim Müdürlüğü olarak; üniversite mezunu gençlerin 
aldıkları eğitimlerden ve mezun oldukları bölümlerden farklı olan bu mesleğe 
yönelimini araştırdığımızda, “farklı ritimde bir iş isteği”, “yurt dışını tanıma isteği”, 
“güvenilir bir şirkette çalışmak”, “farklı insanların ve kültürlerin görülebileceği 
bir ortam arayışı” gibi cevaplar almaktayız. Temel emniyet eğitimini başarıyla 
tamamlayıp Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak çalışmaya başlayan 
bu gençler şirketlerine güvenen, şirketlerine sahip çıkan, ağırladıkları yolcuların 
konforundan ve emniyetinden sorumlu olduklarını bilen olgun bireyler olarak 
karşımıza çıkmaktadırlar. Bu gençler, 80 yıllık bir markanın bilinirliğinin, 
güvenilirliğinin, imajının bir parçası olmanın gururunu, üniformalarını giydikleri ilk 
günden itibaren yansıtmaktadırlar.
“Dünyanın en büyük on hava yolu şirketinden biri” olma hedefini benimsemiş 
olan Türk Hava Yolları, markasının kişisel boyutu olan kabin memurları ile 
dünyanın tercih ettiği bir hava yolu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

The need for flight attendants in the rapidly growing aviation industry is met 
through the help of in-company training programs or by hiring graduates from 
“cabin services and flight attendant training” departments of vocational schools. 
Higher education institutions provide civil aviation education in operational fields 
of the industry. Schools not only prepare their students for their professional 
life by combining theoretical and practical training, but they also teach them the 
basic principles of aviation such as security as a life philosophy. Graduates of 
the related departments of vocational schools start working for various airlines 
including Turkish Airlines. 
The candidates, who will be employed as flight attendants for Turkish Airlines, 
receive basic security training in the Cabin Training Department of the Flight 
Training Center. In order to meet the increasing demand in 2013, flight attendant 
training was given to 300 people between January and March 2013, and 1200 
people between April and August 2013. These candidates will be hired as flight 
attendants for the Turkish Airlines fleet. The young professionals who join the 
aviation industry contribute significantly to both their personal development and 
the national economy thanks to their own skills and the training they receive.

 

     

As a result of research conducted by the Turkish Airlines Cabin Training 
Department, among the university graduates who identified the reasons they 
joined this profession rather than pursuing a career in line with the education they 
received and the departments they graduated from, we received answers such 
as “a search for a job with a different pace”, “the desire to learn about foreign 
countries”, “to work for a trusted company” and “a search for an environment 
where it is possible to meet different people and see different cultures.” The 
young professionals who complete their basic security training and start working 
as a flight attendant for Turkish Airlines develop into mature individuals, who 
believe in and are part of the company they work for and who know that they 
are responsible for the comfort and security of the passengers they host. These 
people have been reflecting on the pride of being a part of the recognition, 
reputation and image of an 80-year old brand since the very first day they put 
their uniforms on.
Operating with the goal of “becoming one of the top ten airlines in the world”, 
Turkish Airlines have taken steps towards being the preferred airline of the world 
with its flight attendants, who may well be regarded as the personal dimension 
of the brand.

2013 yılında Türk Hava Yolları’nda eğitimini tamamlayan kabin memuru sayısı:

Mart 154 
Nisan 102 
Mayıs 370 
Haziran 260
Temmuz 363
Ağustos 145
Eylül 26
TOPLAM 1.421

The number of flight attendants who completed their training with Turkish Airlines 
in 2013:

March  154 
April 102 
May 370 
June 260
July 363
August 145
September 26
TOTAL 1421
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THE NEED FOR AIRCRAFT TECHNICIANS GROWS RAPIDLY
The marked progress made in the aviation industry requires an efficient 
and farsighted projection to be developed in the lines of business which 

directly or indirectly contribute to the industry. Also, all related business lines 
feel the necessity of completing their studies of infrastructure and putting them 
into effect gradually in order to meet the need for skilled labor and keep pace 
with this progress.
According to the data provided by manufacturers, the industry will need around 
600 thousand aircraft maintenance technicians worldwide in the next 20 years. 
It is estimated that about 6 thousand of this number will be employed in Turkey. 
Across the hinterland in the center of which stands Turkey, the number is around 
90 thousand.

THE QUALITIES AIRCRAFT TECHNICIANS SHOULD POSSESS
Considering these numbers and the qualities needed to become an aircraft 
technician, and bearing all training processes these technicians are required 

to undergo in mind, it is obvious that a really hard sledding will be waiting for 
airlines and maintenance companies. This is because that an aircraft technician 
needs to be equipped with practical knowledge and skills as well as theoretical 
ones.
A two-dimensional competency can be referred to at that point, that is, he/
she needs to have the habit of working with documents, a good command of 
English, advanced abilities in reading and researching, and sufficient dexterity 
besides having a physical and psychological state which is convenient for 
working in shifts.
In the light of this information, both encouraging the youth to become aircraft 
maintenance technicians, creating awareness regarding this profession, telling 
them about the attractive aspects and difficulties of this job clearly, and selecting 
appropriate candidates among those who would like to build a career as an 
aircraft maintenance technician as well as providing them with a comprehensive 
training are among the most important agenda items of aircraft maintenance 
companies.  
The existence of an efficient and right selection process is of vital importance. 
At this stage, various criteria such as enough knowledge of English for general 
purposes, skills in reading and interpreting documents and convenience for 
physical work must be taken into consideration. However, the most important 
quality that an aircraft maintenance technician should possess is the respect he/
she shows in human life and also the maturity and sense of responsibility which 
will prevent him/her from risking human life at all costs.
It is essential for those who have passed a proper selection process to undergo 

UÇAK TEKNISYENINE IHTIYAÇ HIZLA ARTIYOR
Havacılık sektöründe gözlemlenen gelişim, bu sektöre doğrudan 
veya dolaylı olarak katkıda bulunan iş kollarında geleceğe dair etkin 

bir projeksiyon geliştirme gerekliliği doğurmaktadır. Aynı zamanda ilgili 
bütün iş kolları, bu gelişmeye ayak uydurmak amacıyla nitelikli insan gücünü 
sağlayabilmek için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak ve kademeli olarak 
hayata geçirmek zorunluluğu hissetmektedir.
Üretici firmaların verdiği rakamlara bakılacak olursa, önümüzdeki yirmi yıl içinde 
dünya çapında ihtiyaç duyulacak uçak teknisyeni sayısı 600 bin civarındadır. 
Bunun yaklaşık 6 bininin ülkemizde istihdam edileceği tahmin edilmektedir. 
Türkiye’nin merkezinde bulunduğu hinterlandda ise bu rakam 90 bindir. 

UÇAK TEKNISYENLERININ SAHIP OLMASI GEREKEN ÖZELLIKLER
Bu rakamlara bakıldığında ve bir uçak teknisyeni olmak için gerekli niteliklerin 
yanında, bu teknisyenlerin nasıl bir eğitim sürecinden geçmeleri gerektiği 
düşünüldüğünde, hava yolları ve bakım firmalarını çok zorlu bir süreç 

beklemektedir. Zira bir uçak teknisyeninin teorik bilgi ile beraber pratik bilgi 
ve becerilerle de mücehhez olması gerekmektedir. Dokümanlarla çalışma 
alışkanlığını kazanması, İngilizce bilgisinin yeterli olması, okuma ve araştırma 
kabiliyetlerine sahip olmasının yanında, el melekelerinin gelişmiş olması, vardiya 
sisteminde çalışmaya uygun fiziksel ve psikolojik yapısının olması gibi iki boyutlu 
bir yeterlilikten söz edilebilir. 
Bu veriler ışığında hem ülke gençlerinin uçak teknisyenliğine yönlendirilmesi, 
bu meslek dalı ile ilgili olarak bir farkındalık oluşturulması, bu mesleğin cazip 
yönlerinin ve zorluklarının şeffaf bir biçimde onlara anlatılması hem de bu 
mesleğe adım atmak isteyen adayların doğru bir şekilde seçilmesi, uygun ve etkin 
bir eğitimden geçirilmesi uçak bakım kuruluşlarının önemli gündem maddeleri 
arasında yer almaktadır.
Etkin ve adil bir seçim sürecinin varlığı hayati önem taşımaktadır. Bu esnada, yeterli 
düzeyde genel İngilizce bilgisi, doküman okuma ve yorumlama kabiliyeti, fiziksel 
çalışmaya mani bir durumun olup olmaması gibi kriterlere dikkat edilmelidir. 
Bunun yanında ise bir uçak teknisyeninin sahip olması gereken en önemli vasıf, 
insan hayatına değer vermesi ve ne pahasına olursa olsun insan hayatını riske 
atacak kararlar vermekten sakınacak bir bilince ve olgunluğa erişmiş olmasıdır.
Uygun bir seçim sürecinden geçen adayların uçak dokümanlarını anlayabilmeleri 
ve doğru yorumlayabilmeleri için bir teknik İngilizce eğitimi sürecinden geçmeleri 
elzemdir. Ardından uçak teknisyenliğinin ana yapısını oluşturacak teknik 
müfredatın teorik ve pratik eğitimleri gerçekleştirilecektir ki bu süreç A kategorisi 
dediğimiz, en dar yetki kapsamına sahip teknisyenler için yaklaşık altı aylık bir 
süreçtir.

TURKISH AIRLINES’ ROLE IN INTRODUCING 
THE YOUTH TO AVIATION CAREERS: THE 
EMPLOYMENT OF AIRCRAFT MAINTENANCE 
TECHNICIANS
Murat KÖSE (Teknik Eğitim Müdürü / Technical Training Manager)

UÇAK TEKNISYENI ISTIHDAMI

GENÇLERIN HAVACILIK MESLEKLERINE 
KAZANDIRILMASINDA TÜRK HAVA YOLLARI’NIN ROLÜ: 
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a technical English training program so as to be able to correctly understand and 
expound aircraft documents. Following that, theoretical and practical trainings 
in the technical curriculum, which constitutes the main body of this profession, 
are provided. This process which we call “Category A” is for aircraft technicians 
who hold a basic-level maintenance licence and covers around a six-month 
period.

AIRCRAFT MAINTENANCE IS A GLOBAL ACTIVITY
Candidates who complete the probation period will obtain the “aircraft 
maintenance technician licence” issued by international civil aviation authorities. 
Aircraft maintenance is a global activity in the strictest sense. For example, 
maintenance activities carried out for an Airbus A320 are subject to the same 
standards all over the world. Exactly the same documents, tool sets and quality 
standards are used in the whole world. And this enables technicians who work 
in that field to have a wider vision and work integratedly and in coordination with 
the entire world. Today, any debate or discussion on a technical issue can be 
watched and attended by people all around the world owing to the existence of 
a fast and easy-to-use worldwide communication network, and this enables 
people of the same profession to find colleagues who speak the same language 
from different locations in the world. By dint of an advanced communication 
network which facilitates being informed of various employment alternatives in 
the area of aircraft maintenance, exchanging ideas regarding aircraft systems 
and faults, and sharing expert opinions on dangerous cases, aircraft technicians 
can improve their knowledge, widen their perspectives and make close friends 
from entirely different countries and cultures.

TURKISH AIRLINES AND EMPLOYMENT OF AIRCRAFT TECHNICIANS
The reflection of Turkey’s active status in the region is being closely observed by 
the aviation industry. The high level of quality we have reached as Turkish Airlines 
enables our country to make a difference among the countries in the region 
and makes us the preferred maintenance company in the industry. Technicians 
represent a great value as the main constituents of these organizations. By 
training personnel in this field, making them feel worthy, and accomplishing 
our mission in the growing market of civil aviation, we will help soothe one 
of the most significant problems in the world and contribute to the decrease 
in unemployment rates in the near future. By all means it will be a remarkable 
contribution to our economy as well. By training and bringing up qualified staff, 
including them into production activities, and also following an efficient and well-
conceived growth strategy, we will gain our well-deserved place in the aviation 
industry.

UÇAK BAKIMI, GLOBAL BIR FAALIYETTIR
Gerekli tecrübe süresini de tamamlayan adaylar, ulusal veya uluslararası havacılık 
otoritelerince yayımlanan “hava aracı bakım teknisyeni lisansı”na sahip olacaktır. 
Uçak bakım faaliyeti tam anlamıyla global bir faaliyettir. Daha net ifade etmek 
gerekirse, bir Airbus A320 uçağında yapılan bakım faaliyetleri bütün dünyada 
standarttır. Bütün dünyada aynı doküman, aynı avadanlıklar, aynı kalite standartları 
uygulanmaktadır. Bu ise bu alanda hizmet vermekte olan teknisyenlerin daha 
geniş bir vizyona sahip olmalarını, bütün dünya ile entegre ve eşgüdüm içinde 
çalışmalarını sağlamaktadır. Özellikle günümüzdeki kolay ve hızlı haberleşme 
ağının varlığı sayesinde teknik bir konuda tartışmalar ve müzakereler yapıldığında 
bütün dünyadan katılımcıların yer alması mümkün olmakta, bu mesleği yapan 
kişilerin dünyanın değişik yerlerinde aynı dili konuşabildikleri profesyonel 
arkadaşlar temin etmeleri söz konusu olmaktadır. Uçak bakım alanındaki değişik 
istihdam alternatifleri, uçak sistemleri ve arızaları hakkında fikir alışverişleri, uçak 
kazaları ve tehlikeli olaylara dair uzman görüşlerinin paylaşılması gibi bir iletişim 
ağı ile hem bu mesleği icra edenlerin bilgi ve bakış açıları gelişmekte hem de başka 
ülkeler ve kültürlerden insanlarla verimli ve sıkı arkadaşlıklar kurulabilmektedir.

TÜRK HAVA YOLLARI VE TEKNISYEN ISTIHDAMI 
Ülkemizin bölgedeki etkin konumunun yansıması, havacılık sektöründe de 
yakından müşahede edilmektedir. Türk Hava Yolları olarak, özellikle uçak bakım 
alanında ulaştığımız kalite, bölge ülkeleri arasında ülkemizi gündeme getirmekte, 
böylece uçak bakımı yapan şirketler arasında tercih edilmemizi sağlamaktadır. 
Bu kuruluşların en önemli altyapısı olarak teknisyenler ciddi bir değer ifade 
etmektedir. Bu alanda personel  yetiştirilmesi, bu personele değerli olduğunun 
hissettirilmesi ve gelişmekte olan havacılık pazarında üzerimize düşen payı 
hakkıyla yerine getirmemiz sayesinde yakın gelecekte, dünyadaki en önemli 
sorunlardan olan işsizliğin azalmasına katkıda bulunacak; aynı zamanda ülkemiz 
ekonomisine de hatırı sayılır bir fayda sağlamış olacağız. Nitelikli insan yetiştirip 
bu değerlerimizi üretim faaliyetine dâhil ederek, aynı zamanda da yeterli ve kaliteli 
bir büyüme stratejisi ile havacılık sektöründe hak ettiğimiz yeri alabileceğiz. 

The world’s air transportation system has grown ten times over the last 
four decades. This means that today more and more people prefer air 
transportation more frequently. Technological advances in global terms 

have also contributed to this growth and air transportation have become much 
faster, safer and smoother than ever. Among the means of transportation, air 
transport is 20 times more reliable than its nearest rival, which is land transport, 
in terms of safety.
According to the Airbus Global Market Forecast 2010, in the next 20 years, 
Turkey is going to be the most rapidly growing market in terms of domestic 
flights with a growth rate of 10.1 percent. It is estimated that in 2023, the 
fleet of Turkish civil air transportation will be composed of 100 wide and 450 
narrow-body aircraft and also 200 regional jets with a capacity of 350 million 
passengers.
In order to raise the profit bar, airline companies need to conduct all industry-
specific activities and services in a huge workflow by establishing a fully 
integrated value chain. The very first link of this integrated value chain is the 
flying of the aircraft which is the result of the great efforts made by thousands 
of people in the background. And the activity of flying the aircraft is carried out 
by pilots. In other words, being a pilot means being at the very front rank of both 
the aircraft and the industry.
As of today, there are 5,287 pilots in Turkey, and out of this number, 383 work 
for air taxi services, 192 for hot air balloons, and 4,712 for airline companies. 
The number of foreign pilots who work in Turkey is 769 on the other hand. 
The 26 pilot training centers nationwide (flight schools and universities) have 
a capacity of graduating 340 pilots per year. Considering that the number of 
airliners will be 750 in 2023, it can easily be estimated that at least 9,500 pilots 
will be needed for such fleet only. In order to meet this need, around 450 pilots 
must be included in the system annually.
In a nutshell, it is not wrong to assert that pilotage will be the most wanted 
profession within the next 20 years.

Dünya hava taşımacılığı son 40 yıl içinde on kat büyümüştür. Bu da, 
daha fazla insanın daha sık hava taşımacılığını kullanması anlamına 
gelmektedir. Teknolojideki küresel gelişmeler de bu artışa yansımış, 

hava taşımacılığı her zamankinden daha hızlı, daha güvenli ve daha sorunsuz 
hâle gelmiştir. Ulaşım türleri arasında hava taşımacılığı, emniyet açısından en 
yakındaki rakibi olan kara taşımacılığına göre 20 kat daha güvenilir durumdadır.
Airbus 2010 Küresel Pazar Araştırma Raporu’na göre önümüzdeki 20 yıl içinde iç 
hat uçuşları açısından Türkiye, yüzde 10,1’lik büyüme ile en hızlı büyüyen pazar 
olacaktır. 2023 yılında Türk sivil hava taşımacılığı filosunun 100 geniş gövde, 450 
dar gövde ve 200 bölgesel jet olacağı ve 350 milyon yolcu taşıma kapasitesine 
varacağı öngörülmektedir.
Kârın yükseltilmesi amacıyla hava yolları tamamen birlikte çalışan entegre değer 
zinciri kurarak, sektör içi tüm faaliyet ve hizmetleri büyük bir iş akışı hâlinde 
yürütmek durumundadırlar. Bu entegre değer zincirinin en önünde, binlerce 
insanın çabalarının sonucu olan “uçağın uçması” yer almaktadır. Uçağın uçması 
faaliyeti de pilotlar tarafından yerine getirilir. Yani pilotluk mesleği, hem uçağın 
hem de sektörün en önünde yer almak anlamına gelir. 

ONE OF THE MOST WANTED PROFESSIONS 
OF THE NEAR FUTURE: PILOTAGE
Onursal ÜNAL (Uçuş Eğitim Müdürlüğü / Flight Training Department)

PILOTLUK

YAKIN GELECEĞIN EN ÇOK IHTIYAÇ DUYULAN 
MESLEKLERINDEN BIRI: 
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Today’s pilot is a crew member who keeps abreast of the latest technologies and 
follows all aspects of aviation regularly and closely. And this requires patience, 
strength and passion as well as talent. As a matter of fact, the decision of a pilot 
is the ultimate one, and for this reason a pilot does not have the luxury of being 
indifferent or inattentive. Whether day or night, summer or winter, he/she always 
has to be well-prepared against any contingency or emergency that he/she may 
encounter anytime.
The following traits and qualities need to exist together so as to become an 
airline pilot and to build a successful career in this domain:
Training: A high-level academic training is a must particularly in physics, 
mechanics and English. Recurrent trainings which are provided in addition to 
initial trainings must be supported with synthesis ability and inner motivation.
Psychomotor and coordination skills: Although airline pilots are not 
supposed to have such extraordinary skills as astronauts or fighter pilots, they 
are required to have much more developed psychomotor skills in comparison 
with ordinary individuals. These skills are expected to exist before the training, 
and this is already one of the tests applied during the selection process. During 
flight simulation tests, on the other hand, eye-body coordination and activity 
skills in a three-dimensional environment are evaluated.
Socio-psychological skills: This quality is expected to improve in the course 
of the piloting career, however, at the very beginning it needs to manifest a 
strong potential for a long-term commitment. A pilot is an expert in problem 
solving. This aspect must assert itself in both mechanical and social terms. 
Some extraordinary abilities such as making healthy decisions under stress 
must be quite ordinary for a pilot. Moreover, skills of leadership and being a 
crew member are essential as well. Considering the international aspects of 
flight operations, pilots are also required to have good cross-cultural skills.
Medical condition: Pilots must possess a physical and sentimental 
convenience for all their current and future activities. For this reason, they are 
required to undergo a medical examination every year.

DOSYA / FILE

Türkiye’de bugün 5.287 pilot vardır ve 383’ü hava taksi, 192’si balon, 4.712’si 
hava yolu pilotudur. Ülkemizde çalışan yabancı pilotların sayısı ise 769’dur. 26 
pilot eğitim merkezi (uçuş okulları ve üniversiteler), yıllık 340 pilot yetiştirme 
kapasitesine sahiptir. 2023 yılında Türkiye filosunun 750 uçak olduğu 
öngörüsünden hareketle, sadece uçaklar için yaklaşık 9.500 pilot gerekmektedir. 
Bu hedefe doğru, yaklaşık 450 pilotun her yıl sisteme dâhil edilmesi gerekir.
Sonuçta, önümüzdeki 20 yıl içinde en fazla ihtiyaç duyulan meslek olarak pilotluğu 
göstermek yanlış olmayacaktır.
Bugünün pilotu, teknolojiyi çok iyi anlayan ve havacılığın her noktasını düzenli 
olarak takip eden bir ekip üyesidir. Bu husus, yeteneğin yanı sıra sabır, güç ve 
tutku gerektirir. Şurası yadsınamaz bir gerçektir ki; pilotun kararı her zaman nihai 
karardır ve bu nedenle pilot kayıtsız ya da dikkatsiz olma hakkına sahip olamaz. 
Pilotun herhangi bir zamanda karşılaşacağı beklenmedik durumlara gece gündüz, 
yaz kış; daima hazır olması gerekir. 
Bir hava yolu pilotu olmak ve başarılı bir kariyere ulaşmak için aşağıdaki 
özelliklerin bir arada bulunması gerekir:
Eğitim: Fizik, mekanik ve İngilizce başta olmak üzere akademik düzeyi yüksek bir 
eğitim, olmazsa olmazdır. Başlangıç eğitimlerine ilave olarak yıllık yapılan tekrar 
eğitimleri, sentez yeteneği ve içsel motivasyon ile desteklenmelidir.
Psikomotor ve koordinasyon becerileri: Her ne kadar bir astronot ya da savaş 
pilotu gibi olağanüstü yetenekler beklenmese de, sıradan insanlara göre çok daha 
gelişkin psikomotor becerileri gereklidir. Bu becerilerin pilotaj eğitiminden önce 
var olması beklenir ve zaten seçmeler sırasında yapılan sınavlardan biri de budur. 
Uçuş simülasyon testleri, vücut-göz koordinasyonu ve üç-boyutlu ortamda 
faaliyet yeteneği ölçülür.
Sosyo-psikolojik beceriler: Bu husus, pilotluk kariyeri boyunca gelişmesi 
beklenen, ancak başlangıçta da uzun vadeli bir taahhüt için güçlü bir potansiyel 
göstermesi istenen bir özelliktir. Pilot, bir sorun çözme uzmanıdır. Bu durum, 
hem mekanik hem de sosyal alanda kendini göstermelidir. Stres altında sağlıklı 
karar verme gibi normal üstü hususlar, pilot için normal hususlar olmalıdır. 
Dahası, liderlik ve ekip üyesi olabilme becerileri gereklidir. Uçuş operasyonunun 
uluslararası niteliği göz önüne alındığında pilotların iyi bir çapraz kültürel beceriye 
sahip olması da şart olmaktadır.
Tıbbi durum: Pilotlar, şimdi ve gelecekteki tüm faaliyetlerine uygun fiziksel 
ve duygusal uygunluğa sahip olmalıdır. Bu nedenle de her yıl tıbbi kontrolden 
geçmeleri zorunludur.
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KABİN EĞİTİMLERİ / CABIN TRAININGS

Nur BUDAKLIER (Kabin Yer Eğitim Öğretmeni / Cabin Ground Training Instructor)

Yangın, kabin ekibinin uçuş sırasında karşılaşabileceği anormal/acil 
durumlardan biridir. Kabinde oluşan yangın, kabin içi havalandırmadan 
da kaynaklı olarak hızlı şekilde büyür ve 30 saniye içinde kontrolden 

çıkabilir. Bu nedenle kabinde çıkan yangın 30 saniyede kontrol altına alınmalıdır. 
Kabin ekibinin görevi, uçakta yangın çıkmasını önlemektir. Uçakta oluşabilecek 
anormal/acil bir durumun anında fark edilebilmesi ve önlenebilmesi için; kabin, 
galley ve tuvaletler yerde ve uçuş esnasında kabin ekibi tarafından izlenir.
Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’nde, kabin ekiplerinin yangınla 
mücadele eğitimleri için kullanılmak üzere yeni yangın simülatörü RFFT (Real 

Fire is one of the major emergencies or abnormal situations that a cabin 
crew may encounter at any time during the flight. A cabin fire grows and 
spreads out rapidly due to the cabin air-conditioning system and may 

get out of control in 30 seconds. For this reason, in case that a fire erupts in the 
cabin, it must be brought under control in 30 seconds. Preventing a fire in the 
cabin is among the duties of a cabin crew. In order to be able to spot and prevent 
an abnormal/emergency situation on board the aircraft in time, the cabin, galleys 
and lavatories are monitored on the ground and during flight by the cabin crew. 
For cabin crew trainings a new fire-fighting simulator, Real Fire Fighting Trainer 

Fire Fighting Trainer) 22 Mayıs 
2013 tarihinde hizmete sunulmuştur. 
Uygulamalı eğitimler kapsamında 
kullanılmakta olan RFFT, uçak 
içinde oluşabilecek gerçek yangını 
yansıtmaktadır. Bu simülatörle; kabin 
memurlarının, gerçek alevli yangın 
ile yüz yüze gelmeleri ve yangın 
korkusunu yenmelerini sağlamanın 
yanı sıra, karşılaşabilecekleri kabin içi 
yangınlarında, uçuş emniyeti ve güvenliği 
ile ilgili Ortaklık prosedürlerine uygun 
hareket ederek ve gerekli ekipmanları 
kullanarak gerçek yangınla mücadele 
etme becerilerini geliştirmeleri ve en üst 
seviyeye çıkartmaları hedeflenmiştir.
Gerçek yangınla mücadele eğitimi 
vermek amacı ile tasarlanmış olan 
simülatör, yangınla mücadele edilen 
alan ve seyir tribünü (sınıf) olmak üzere 
iki bölümden oluşmaktadır. Bölümler 
birbirinden cam pencere ile ayrılmıştır. 
Simülatörün seyir tribünü bölümü, 
kursiyerlerin oturarak yangınla birebir 
mücadele eden kursiyeri izlemelerine 
ve müdahale sonrasında geribildirim 
yapmalarına olanak sağlamaktadır.
Yangınla mücadele edecek olan 
kursiyerlerin saçlarının toplu olması, 
kaymayan spor ayakkabı ve tulum 
giymesi emniyet açısından gereklidir. 
Yangınla mücadele edilirken kevlar 
eldiven, smoke hood (koruyucu solunum 
cihazı) ve yangın söndürücü kullanılır.
Simülatörde, uçak içerisinde yangın 
çıkabilecek yerler göz önünde 
bulundurularak; koltuk yangını, fırın 
yangını, tuvalet yangını, baş üstü dolap 
yangını, PC yangını ve açık alan yangını 
olmak üzere farklı yerlerde yangın 
oluşturulabilmektedir. Açık alan yangını 
dışındaki yangınlarda yapay duman da 
verilmektedir. Ayrıca Eğitmen Kontrol 
Paneli’nden, “Cockpit Phone On” 
butonuna basılarak yangınla ilgili bilginin 
uçuş ekibine verilip verilmediği takip 
edilebilmektedir.
Yangın mücadele alanında kursiyer, 
yangının hangi bölümde çıkacağı bilgisi 
olmadan, aniden alevlerle karşılaşır. 
Koltuk yangınının, kursiyer tarafından 
elektriki yangın olarak değerlendirilmesi 
ve gerektiğinde balta kullanılarak panelde 

(RFFT), was put into service at Turkish 
Airlines Flight Training Center on May 
22, 2013.
RFFT, which is used as part of hands-
on trainings, simulates the atmosphere 
of a real cabin fire. Besides familiarizing 
cabin crews with real flames and 
helping them overcome the fear of 
fire, the simulator is aimed to improve 
and maximize their skills in fighting a 
cabin fire by using proper equipment 
and acting in accordance with the 
Company’s procedures related to flight 
safety and security. 
Designed to train cabin crews to fight 
real fires, the simulator comprises 
two sections: a fire-fighting area and 
a tribune for the audience. The two 
sections are separated by a glass panel. 
The tribune section (classroom) enables 
trainees to watch the exercise carried 
out by other trainees who fight real 
flames on the other side, and provide 
feedback following the response.
Attendees to conduct the fire-fighting 
drill are required to put their hair up, 
wear non-skid sneakers and coveralls 
for safety. A pair of kevlar gloves, a 
smoke-hood (protective respiratory 
equipment) and an extinguisher are 
used during the fire-fighting drill.
Considering many possible locations 
in the cabin where a fire may start any 
time, many different types of cabin fire, 
such as seat fire, oven fire, lavatory 
fire, overhead bin fire, PC fire or open 
area fire, can be produced for training 
purposes thanks to RFFT. In all fire-
fighting drills, except for open area fires, 
artificial smoke is also used. In addition, 
through the Control Panel whether the 
cockpit and other crew members have 
been informed of the cabin fire via the 
“Cockpit Phone On” button or not can 
be monitored by the instructor.
In the fire-fighting area, the trainee 
suddenly comes up against flames 
without knowing where the fire will start 
beforehand. The trainee is supposed to 
consider a seat fire as an electrical fire 
and inform the cockpit and other crew 
members that he/she may use the fire axe 
to bore a hole on the panel if necessary.

YANGIN SIMÜLATÖRÜ
REAL FIRE FIGHTING TRAINER

RFFT



16

delik açılacağı bilgisinin verilmesi beklenmektedir. 
Fırın yangınında; kursiyerlerin switch ve sigortaları kapatması, fırın kapağını 
çok az açarak yangın söndürücüyü deşarj etmesi ve hemen kapağı kapatması, 
gerekiyorsa bu işlemi birkaç kez tekrarlaması gerekmektedir. 
Tuvalet yangınında; yangın nedeniyle oluşan duman, duman dedektörünün ikaz 
vermesini sağlar. Kursiyerin, elinin arkasıyla tuvalet kapı ısısını kontrol etmesi, 
kapının arkasında kalarak kapıyı dikkatli bir şekilde açması, dumandan korunmak 
ve görüşü sağlamak için duman seviyesinden aşağıda kalması beklenmektedir. 
Tuvalette çöp kutusunda çıkan yangında, çöp kutusunun kapağı açılarak yangın 
söndürücü, çöp kutusuna boşaltılmalıdır. Tuvaletteki elektriki yangınlarda 
kursiyerlerden; panelde veya duvarda balta ile küçük bir delik açarak yangın 
söndürücünün uygulanacağı, yangının tekrar alevlenme riskine karşı tuvaletin 
sıklıkla kontrol edileceği, alev alabilecek materyallerin (kleenex, seat cover gibi) 
tuvaletten çıkarılacağı ve tuvaletin kullanılmasına izin verilmeyeceği bilgisinin 
verilmesi beklenmektedir. 
Baş üstü dolap yangınında; dolap kapağının aralanarak yangın söndürücünün, 
dolap içi taranarak deşarj edilmesi, kapağın kapatılarak 30 saniye beklenilmesi ve 
kontrol edilerek gerekiyorsa yeniden müdahale edilmesi gerekmektedir. Kursiyer 
tarafından, “Dolap içindeki eşyalar çıkartılarak yanıcı olmayan sıvı ile soğutulur 
ve baş üstü dolaplarına konulan elektrikli cihazların kabin ekibi tarafından fark 
edilmesi durumunda ‘off’ konumuna alınmış oldukları yolcu ile teyit edilir.” 
bilgisinin verilmesi beklenmektedir. 
Dizüstü bilgisayar yangınında; kursiyerlere dizüstü bilgisayar bataryalarının aşırı 
ısınmasının neden olabileceği tehlike ve sonuçları gösterilmekte ve kursiyerlerin, 
yangını başarı ile söndürmeleri beklenmektedir. 
Açık alan yangınında hedeflenen ise, kursiyerlerin yangın kaynağına 1,5-2 metre 
mesafeden müdahale etmeleri ve yangın söndürücüyü dik tutarak yangının 
kaynağına ve tarayarak deşarj etmeleridir.
Yukarıda da anlatıldığı gibi, Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı’na bağlı 
Kabin Eğitim Müdürlüğü’nde verilen tüm dersler, katılımcılara teorik bilgi olarak 
verilmekle kalmamakta; en uygun ortamlarda en son teknoloji kullanılarak 
uygulamalı olarak da pekiştirilmektedir.

In case of an oven fire, the trainee is supposed to switch off all related fuses and 
circuit breakers firstly, open the oven’s door slightly, discharge the fire extinguisher 
inside, and close the door again as quickly as possible. If necessary, he/she needs 
to repeat this action several times.
As for a lavatory fire, smoke triggers the smoke-detector making it provide visual 
and aural warning signals. The trainee is supposed to check the temperature of 
the lavatory doors with the back of his/her hand at first, carefully open the door 
using it as a shield, and keep below the height of smoke in order to protect himself/
herself from smoke and provide an eyesight as clearly as possible. If the fire has 
started in the waste bin, its cover must be opened and the fire extinguisher must be 
discharged into the bin. In case of an electrical fire in the lavatory, on the other hand, 
the trainee is supposed to inform the cockpit and other cabin crew members that 
he/she may have to a tiny hole on the panel or wall and discharge the extinguisher 
through it, and that the lavatory will be checked in short periods so as to avoid a 
relapse, flammable supplies (such as tissues, seat covers etc.) in the lavatory will 
be taken out, and passengers will not be allowed to use the related lavatory. 
In an overhead bin fire, the lid must be opened slightly and the extinguisher must be 
sprayed sweeping the inside of the bin, then the lid must be closed. After waiting 
for about 30 seconds, it must be checked and responded to once again. The trainee 
is supposed to inform the cockpit and other crew members that “passengers’ 
belongings are removed from the bin and cooled with a non-flammable liquid, and 
in case that an electrical appliance in the overhead bin is noticed by the cabin crew 
it must be confirmed by its owner that the appliance has been switched off.”
As for laptop PC fires, trainees are taught the potential hazards caused by overheating 
laptop batteries, and they are supposed to extinguish a fire of this type successfully.
At the open area fire-fighting training, on the other hand, trainees are supposed to 
respond to the fire positioning themselves 1.5 or 2 meters away from the source 
of flames, hold the extinguisher upright and spray it in a way to sweep the flames.
As noted above, all courses provided by the Cabin Training Department which 
operates under the Flight Training Directorate of Turkish Airlines are taught not only 
theoretically but also practically with hands-on trainings in optimal environments by 
use of the latest technologies.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

aj asagıdan okuma ENG 02.pdf   1   22.03.2013   15:11

KABİN EĞİTİMLERİ / CABIN TRAININGS



18 19

RÖPORTAJ / INTERVIEW

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

Sayın Büyükkaytan, öncelikle okurlarımız için kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız? Sizi Türk Hava Yolları Yer Işletme Başkanlığı’na 
ulaştıran süreci öğrenebilir miyiz? 

1970 Ankara doğumluyum. Ortaöğrenimimi Özel Yükseliş Koleji’nde 
tamamladıktan sonra üniversitede turizm alanını seçerek Bilkent Üniversitesi 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldum. 1997 yılında 
Ortaklığımızın açmış olduğu sınava girdim ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 
yolcu hizmetleri memuru olarak işe başladım. Daha sonra çeşitli istasyonlarda 
yolcu hizmetleri şefi, istasyon nöbetçi müdürü ve istasyon müdürü olarak görev 
yaptıktan sonra şu an Türk Hava Yolları Yer İşletme Başkanlığı görevimi en iyi 
şekilde ifa etmeye çalışıyorum.

Başkanlığınıza bağlı olarak görev yapan beş istasyon müdürlüğünden 
Handling Anlaşmalar birimine, DCS Koordinasyon’dan Ürün ve Hizmet 
Yönetimi’ne ve Bagaj Hizmetleri’ne kadar, bünyenizde çok sayıda 
birim bulunuyor. Birimlerinizin yürüttüğü görevlere de değinerek, 
Başkanlığınızın işleyişiyle ilgili bilgi verir misiniz?
Kısaca; yolcularımızın, daha doğru bir ifadeyle misafirlerimizin, havalimanına 
gelmeleri ile başlayıp uçağa binmelerine, uçaktan inip havalimanından ayrılmalarına 
kadar olan süreçte karşılaştıkları operasyonun sorunsuz, güvenli, doğru ve 
emniyetli bir şekilde tamamlanması, bizim Başkanlığımızın sorumluluğundadır. 
Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen yer operasyonunun gözetim ve yönetimi, 
yolcu trafik ve yük kontrolü, haberleşme, kargo ve postanın yüklenmesi, yolcu 
kayıt ve check-in sistem koordinasyonu, yer hizmetlerinde kullandığımız ürünlerin 
geliştirilmesi, yer operasyon standartlarının belirlenmesi ve dokümante edilmesi 

Mr. Büyükkaytan, first could you tell our readers a little about 
yourself? Can you tell us about what led you to your position 
at Turkish Airlines? 

I was born in Ankara in 1970. I completed my secondary education in Private 
Yükseliş Koleji. Later I decided to major in tourism and graduated from the 
Tourism and Hotel Management Department of Bilkent University. I took the 
exam organized by our Partnership in 1997 and started working as a passenger 
services official in Ankara Esenboğa Airport. I then worked as a passenger 
services chief, station duty manager and station manager before I assumed the 
role of Ground Operations Director at Turkish Airlines. I have held this title to this 
day and I am trying to do my job as best as I can.

There are many units working under the scope of your Directorate, from 
the five stations that come under your management to the Handling 
Agreements unit, DCS Coordination, Product and Services Management 
and Baggage Services etc. Can you tell us how your directorate functions, 
taking into account the tasks carried out by the units under the scope 
of this Directorate?
Briefly, it is the responsibility of our Directorate that our passengers, or rather 
our guests, are met with safe, unproblematic and secure operations, from the 
moment they arrive at the airport and board their plane to when they get off their 
plane and leave the airport. Our responsibilities are also extending into many 
fields, such as the supervision and management of ground operations carried 
out by our Directorate, passenger traffic and load control, communication, 
loading cargo and parcels, development of products used in ground services 

gibi birçok hizmeti kapsayan oldukça geniş bir sahaya yayılan sorumluluklarımız 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, yolcularımızın havalimanında yüz yüze geldiği ilk ve 
son birimin bizim Başkanlığımız olması, sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır.

Bu kadar çok sayıda ve önemli birimin içinde bulunduğu tüm yer işletme 
operasyonlarını yönetmek ve koordinasyonu sağlamak zor olmuyor mu?
Yaptığınız işi severek, isteyerek ve tüm sorumluluklarınızın bilinciyle hareket 
ederek yaptığınızda karşınıza çıkan her türlü zorluğu aşmak mümkün. Ekip olarak 
çalışmak ise, tüm bu zorlukların aşılmasında en önemli etken; hatta zorlukları 
keyfe dönüştürdüğünü dahi söyleyebilirim. Türk Hava Yolları ailesinin dünya 
markası olmasında Başkanlık olarak katkımız olduğunu bilmek ise bizlere gurur 
veriyor. Yer İşletme ekibinin uyumlu ve koordineli çalışması, daha iyi ürün ve 
hizmet üretebileceğimize olan inancımız ve diğer başkanlıklarla da aynı amaç 
doğrultusunda çalışmak, işimi daha çok sevmeme yol açıyor. 

Türk Hava Yolları’nın yer hizmetleriyle ilgili operasyonunu 2010 yılından 
bu yana TGS yürütüyor. Bu hizmetlerin farklı bir şirket tarafından 
sunulmasının getirdiği avantajlar nelerdir? Dezavantajları var mıdır?
TGS (Turkish Ground Services), 2009 yılında Havaş ve Türk Hava Yolları 
ortaklığıyla kurulmuş olan bir şirkettir. 2010 yılında beş büyük istasyonumuzda 
yer operasyonun TGS’ye kademeli olarak geçişi sağlanmıştır. TGS 2011 yılında 
ayrıca altı istasyonumuzda yer operasyon hizmetini devralmıştır. Büyük bir 
operasyonu devretmenin zorlukları muhakkak olmuştur. Fakat bu zorluklar, 
bizlerin destek ve koordinesiyle, kendilerinin de özverili çalışmalarıyla belli bir 
süre zarfında atlatılmıştır. TGS şu an, beş yıldızlı bir hava yolu olma yolunda 
bizlere yer hizmetleri alanında dinamizmiyle destek vermektedir.

Yer Işletme Başkanlığı olarak, benimsediğiniz stratejiler nelerdir? 
Geleceğe yönelik olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Teknolojinin her geçen gün gelişmesine ve değişmesine bağlı olarak, 
havalimanındaki ürün ve hizmetler de bu paralelde gelişmektedir. Yer İşletme 
Başkanlığı olarak gelecekte bizleri birçok yenilik beklemektedir. Geleceğe yönelik 
farklı çalışmalarımız bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, kısa vadede tüm 
süreçlerimizi sistemden takip etmeye; bag-drop alanları oluşturmaya, yolcu 
memnuniyetini ölçümlemeye, self servis araçları ve kuyruk ölçme sistemlerine 
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Misafirlerimizi nasıl daha rahat 
ettiririz, Türk Hava Yolları yolcusu olmanın ayrıcalığını nasıl daha iyi hissettiririz, 
olursa sıkıntılarına yönelik nasıl en kısa sürede ve memnuniyet odaklı çözümler 
geliştirebiliriz diye düşünerek çalışmalar yürütmekteyiz. Kısacası; uçuş 
öncesinde ve sonrasında misafirlerimizin rahatı için çalışıyoruz.

Son olarak, mevcut veya yeni başlayan yer hizmetleri personeline de 
eğitim vermekte olan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin eğitim 
çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?  
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin eğitim çalışmalarının çeşitlenerek 
ve ivme kazanarak devam ettiğini memnuniyetle görmekteyim. Yaptığımız iş, 
insani ilişkilerin ön planda tutulmasını gerektiriyor. Dolayısıyla çalışanlarımızın 
almış olduğu eğitimler, hizmet kalitemizi ve standardımızı yükseltmemizde çok 
önemli katkılar sağlamaktadır. Eğitim sistemi ve teknolojileri her geçen gün 
gelişmekteyken, bu süreç içerisinde Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin 
liderliğiyle ve başarılarıyla gurur duyuyoruz.
Derginiz aracılığıyla tüm çalışma arkadaşlarıma görevlerinde kolaylıklar, başarılar 
diler ve yollarının açık olmasını gönülden temenni ederim.

and identifying and documenting the ground operations standards. 
Consequently, being the first and last unit that the passengers come into 
contact with in the airport makes us feel even more responsible.

Isn’t it difficult to manage and coordinate ground operations 
consisting of many important units?
It is possible to overcome all kinds of obstacles when you love what you 
do, do your job willingly and are aware of all your responsibilities. Working 
as a team is the most important factor to overcome these obstacles as 
you don’t tend to see them as obstacles. It makes us proud that our 
Directorate contributes to making the Turkish Airlines family a world 
brand. The cohesive and coordinated approach of the Ground Operations 
team, our faith in providing better products and services and working in 
the same direction as other directorates make me love my job even more. 

Since 2010, TGS has been running the ground operations of 
Turkish Airlines. What are the advantages of another company 
providing these services? Are there any disadvantages?
TGS (Turkish Ground Services) is a company founded with the 
partnership of Havaş and Turkish Airlines in 2009. In 2010, the ground 
operations of our five biggest stations were gradually transitioned to 
TGS. TGS also took over ground operations of six more of our stations 
in 2011. Obviously, there were many challenges in terms of the transfer 
of such a large operation. However, these challenges were overcome in 
a short time thanks to our support and coordination and their dedication. 
Currently, TGS supports us with its dynamism in the ground operations 
field, and we are on the way to becoming a five-star airline.

What are the strategies adopted by the Ground Operations 
Directorate? Can we learn about your short- and long-term goals?
As technology improves and changes every day, products and services in 
the airport keep developing accordingly. In the future, our Directorate will 
experience many innovations. We work on different prudential studies. 
For instance, in the short term our work relates to using systems for all 
processes, creating bag-drop areas, measuring passenger satisfaction, 
self-service tools and tail measuring systems. We constantly carry out 
studies so that we can make sure our guests feel the comfort and privilege 
of being a passenger of Turkish Airlines and so that we can develop 
satisfaction-oriented solutions for their problems as soon as possible. 
“To sum up, we keep working for the comfort of our passengers, before 
and after the flight.”

Lastly, what do you think of the training provided by Turkish 
Aviation Academy, which also offers training for existing and new 
ground services personnel?  
I am glad to see that the training provided by Turkish Aviation Academy 
is diversifying and gaining momentum every day. What we do requires 
prioritizing human relations. So the training that our employees receive 
makes a significant contribution to the quality and standards of our service. 
As the training system and technologies improve each day, we continue 
to be proud of the leadership and success of Turkish Aviation Academy.
I would like to take this opportunity to wish all my colleagues good luck 
and success in their professions. I sincerely wish them the very best.

“UÇUŞ ÖNCESINDE VE SONRASINDA 
MISAFIRLERIMIZIN 
RAHATI IÇIN ÇALIŞIYORUZ.”

“WE KEEP WORKING FOR THE COMFORT OF OUR 
PASSENGERS, BEFORE AND AFTER THE FLIGHT.”

TÜRK HAVA YOLLARI YER IŞLETME BAŞKANI MEHMET BÜYÜKKAYTAN: 

MEHMET BÜYÜKKAYTAN (DIRECTOR OF GROUND OPERATIONS, TURKISH AIRLINES): 

Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi’nin 
eğitim çalışmalarının 
çeşitlenerek ve ivme 
kazanarak devam 
ettiğini memnuniyetle 
görmekteyim. Yaptığımız 
iş, insani ilişkilerin ön 
planda tutulmasını 
gerektiriyor. Dolayısıyla 
çalışanlarımızın almış 
olduğu eğitimler, 
hizmet kalitemizi 
ve standardımızı 
yükseltmemizde 
çok önemli katkılar 
sağlamaktadır.

I am glad to see that 
the training provided 
by Turkish Aviation 
Academy is diversifying 
and gaining momentum 
every day. What we 
do requires prioritizing 
human relations. So 
the training that our 
employees receive 
makes a significant 
contribution to the 
quality and standards of 
our service. 
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DLR
DLR nedir?

DLR / Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt), Almanya’nın havacılık ve uzay alanındaki ulusal araştırma 

merkezidir. Merkez, araştırmalarını havacılık, uzay, taşıma ve enerji alanındaki ulusal 
ve uluslararası ortakları için yapmaktadır. Alman Uzay İdaresi’ne bağlı çalışarak, 
Almanya’nın uzay programı için gerekli plan ve programları yaparak havacılık ve uzay 
bilimi alanındaki varlığını temsil eder. 
Günümüzde havacılık ve uzay, gündelik yaşamımızda büyük önem taşımaktadır. 
Havacılık, seyahat ve dolaşım hızımızı arttırırken; uydular sayesinde dünya ile 
iletişimimizi sağlıyoruz. Uydular vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz uzaktan algılamayla, 
yaşadığımız çevre hakkında bilgi ediniyor, uzayla ilgili bilgimiz arttıkça güneş sistemi, 
gezegenler ve hatta hayatın başlangıcına kadar varan bilgilere ulaşıyoruz. 
Bununla birlikte DLR, kritik endüstrilerde, örneğin madde teknolojisi, ilaç ve yazılım 
mühendisliği gibi alanlarda, ayrıca havacılık ve uzayla ilgili üzerine düşen yaratıcılık 
konusunda ve yeni ürünlerin kullanımında da rol oynamaktadır.

DLR’IN MISYONU
DLR’ın misyonu şu konuları kapsamaktadır:

• Dünya ve güneş sisteminin incelenmesi
• Çevreyi koruma amaçlı araştırmalar
• Çevreye duyarlı teknolojiler geliştirerek dolaşım hızını, iletişimi ve güvenliği 
arttırmak

DLR’ın araştırma portföyü, temel araştırma konularından yarının yaratıcı ve 
geliştirici uygulamalarına kadar geniş bir alanda kendine yer bulur. Bu noktada 
DLR, bilimsel ve teknik anlamda oluşturduğu birikimle, Almanya’nın endüstri ve 
teknoloji alanlarındaki tanıtımına da yardımcı olur. DLR, kendi merkezi için araştırma 
projeleri gerçekleştirirken; bir servis sağlayıcı olarak, müşterilerine ve ortaklarına 
da hizmet vermektedir. Bunlara ek olarak, yeni nesil bilim insanlarına destek verip, 

What is DLR?
DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – German Aerospace 
Center) is Germany’s national research center for aeronautics and 

space. Its extensive research and development work in aeronautics, space, 
transportation and energy is integrated into national and international cooperative 
ventures. As Germany’s Space Agency, the German federal government has given 
DLR responsibility for the forward planning and implementation of the German space 
programme as well as international representation of Germany’s interests.
Aeronautics and space make substantial contributions to the way we live 
today. Aviation guarantees our global mobility and satellites enable worldwide 
communication. Remote sensing generates data about our environment, while the 
exploration of space leads to new knowledge about the origin and development of the 
Solar System, its planets, and, hence, about the creation of life.
Moreover, key industries, including materials technology, medicine and software 
engineering, all profit from innovations made by DLR in the fields of aeronautics and 
space.

DLR’S MISSION
DLR’s mission comprises the followings:

• Exploration of the Earth and the solar system
• Research aimed at protecting the environment
• Development of environmentally-friendly technologies to promote mobility, 
communication and security.

DLR’s research portfolio ranges from fundamental research to innovative development 
of the applications and products of tomorrow. In this way, DLR contributes the 
scientific and technical know-how that it has gained, thus enhancing Germany’s 
industrial and technological reputation. DLR operates large-scale research facilities 
for the center’s own projects and as a service provider for clients and partners. It also 

promotes the next generation of scientists, provides advisory services to the German 
government and is a driving force in the regions centred on its various locations.
Approximately 6900 people work for DLR; the center has 33 institutes and facilities at 
13 locations in Germany; Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, Köln (headquarters), 
Goettingen, Hamburg, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Stuttgart, 
Trauen and Weilheim. DLR also has offices in Brussels, Paris and Washington, D.C.
The DLR budget for in-house research and development work and other internal 
operations amounts to approximately €770 million, of which approximately half 
comes from revenues earned by DLR. DLR also administers the space budget of the 
German government, which totals some €1047 million (2009).
Department of Aviation and Space Psychology
The German Aerospace Center (DLR) and its predecessors were founded in Hamburg 
in the 1950s. The Aviation and Space Psychology Department of the Institute for 
Aerospace Medicine is one of the leading skills centres for the selection of personnel 
in the aerospace industry.
DLR’s Department of Aviation and Space Psychology has been based in Hamburg 
since 1955. Its main job is the psychometric filtering of operational personnel such 
as pilots, air-traffic controllers and astronauts etc. in terms of their convenience, 

Alman hükümetine de tavsiye niteliğindeki hizmetlerini ülkedeki değişik merkezlerini 
kullanarak vermektedir.
Yaklaşık 6 bin 900 kişi DLR için çalışmaktadır. Merkezin 33 adet enstitüsü 
Almanya’nın 13 bölgesinde (Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, Köln (genel 
merkez), Goettingen, Hamburg, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, 
Stuttgart, Trauen ve Weilheim) hizmet vermektedir. DLR’ın ayrıca Brüksel, Paris ve 
Washington, D.C. ofisleri de bulunmaktadır.
DLR’ın bütçesi; kendi araştırma-geliştirmeleri ve dâhili operasyonları için yaklaşık 770 
milyon avrodur. Bu bütçenin yaklaşık yarısı kendi gelirlerinden karşılanmaktadır. DLR 
ayrıca Alman hükümetinin uzay alanındaki, 2009 yılı verilerine göre, 1.047 milyon 
avroluk bütçesini de yönetmektedir. 

HAVACILIK VE UZAY PSIKOLOJISI DEPARTMANI
Alman Havacılık ve Uzay Merkezi / DLR ve ilk oluşumları, 1950’li yıllarda Hamburg’da 
kurulmuştur. Havacılık ve Uzay Hekimliği Enstitüsü’ne bağlı Havacılık ve Uzay 
Psikolojisi Bölümü, havacılık ve uzay endüstrisi için personel seçimlerinin dikkatlice 
yapıldığı merkezlerden biridir. 
DLR Havacılık ve Uzay Psikolojisi Bölümü, 1955 yılından itibaren faaliyet 
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göstermektedir. Bu bölümün esas görevi; havacılık alanında çalışan pilot, hava trafik 
kontrolörü, astronot vb. kişileri, yaptıkları işe uygunluk, yetenek, eğitim seviyesi, bilgi 
birikimi, davranış ve kişilik durumu bakımlarından inceleyerek (psychometric filtering) 
seçim yapmaktır. Bölüm, personel seçimi aşamasına ek olarak, yukarıda belirttiğimiz 
operasyonel personel için davranış eğitimleri de vermektedir.

HAVACILIK BÖLÜMÜ (HAVACILIK VE UÇUŞ GÜVENLIĞI)
Havacılıkta kazaların % 70’inin insan faktöründen kaynaklandığı düşünüldüğünde, 
personel seçme ve eğitim aşamaları özellikle önem kazanmaktadır. Bilgisayar 
sistemlerinin havacılığa ve uçuş güvenliğine olan desteği, insan-makine arasındaki 
ilişkiyi de değiştirmiştir. Teknolojik gelişmeler pilot ya da hava trafik kontrolörü için 
değişiklikler getirse de, işin asıl amacı değişmeyip, kişi tüm sistemden sorumludur 
ve hava trafiğinin güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak zorundadır. Otomatik 
kontrol sistemleri ve bilginin transfer edildiği çeşitli sistemler işin yapılış biçimini 
de farklılaştırdığından, çalışanların eski alışkanlıklarını revizyondan geçirmeleri 
gerekmektedir. 
Pilot ve hava trafik kontrolörlerini yeni ve değişen durumlara hazırlamak için psikometrik 
test ve eğitimden geçirmek gerekmektedir. Operasyonel personelin seçme ve ayırma 
işlemindeki bilgilerin işlenmesinin yanında, deneme süresince “non-technical skills” 
adı verilen kişilik faktörleri de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar; baskı altında 
problem çözme ve karar verme, iyi iletişim kurabilme ve takım olarak çalışabilme ya 
da bir takımı yönetebilme olarak sıralanabilir. Günümüzde havacılık endüstrisinde yeni 
psikolojik prosedürler oluşturmak için bilgisayar modellerini kullanarak psikometrik test 
ve eğitim vermek, daha hassas ve ekonomik bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
DLR, teknolojik trendleri ve operasyonel personel ihtiyaçlarındaki değişiklikleri de 
dikkate alarak, devam eden araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle teknolojik ihtiyaçlara 
esnek bir şekilde cevap vermektedir.

UZAY SEYAHATI BÖLÜMÜ
DLR, Uzay Seyahati Bölümü için de çok önemli olan operasyonel personel seçme 
ve eğitim görevini 1977 yılından günümüze kadar sürdürmektedir. 1991 yılından 
itibaren bilimsel çalışmalarını; uzayın ya da uzay mekiğinin astronotların zihin sağlığı 
ve hassasiyeti üzerine etkisi konusunda yoğunlaştırmıştır. 

competencies, educational level, knowledge, behaviours and personality. In addition 
to the personnel selection process the Department also caters for certain aspects of 
behavioural training for operational personnel.

THE FIELD OF AVIATION (AVIATION AND IN-FLIGHT 
SECURITY)
Selection and training of personnel is particularly important in the field of aviation, 
as nearly 70 % of all air accidents can be attributed to human error. Advances in 
computer support for aviation systems and in-flight security has produced a 
change in the allocation of tasks between people and machines. Although the new 
technologies signify a change in what it means to be a pilot or an air-traffic controller, 
the core task of the operator at the workplace remains the same: he or she is 
responsible for the entire system, and must guarantee the reliability and safety of air 
traffic. Automated control and monitoring systems, and different forms of information 
transfer may significantly facilitate the job; however, they require a radical overhaul of 
the preconceived ideas of the past. 
In order to prepare pilots and air-traffic controllers for the new situation, there need to 
be special efforts made in psychometric testing and training. Apart from information 
processing at a high abstraction level, personality factors are becoming increasingly 
important in assessing the probationary period of operational personnel, as well 
as their ‘non-technical skills’. These include decision-making and problem-solving 
under pressure, good communications skills and the ability to work as part of a team, 
or manage a team. In creating new psychological procedures for the aerospace 
industry, it is now possible to use computer models to give psychometric testing 
and training a more precise and economically-valuable form. Continuing scientific 
R&D safeguards the high quality of work at DLR and ensures flexibility in relation to 
changes in technological trends in aviation and the changing demands on operational 
personnel.

THE FIELD OF SPACE TRAVEL
The selection and training of operational personnel (mission scientists) is also 
becoming more and more important. Since 1977, DLR has been carrying out 
selection and training procedures for space missions. Since 1991, scientific activity 

DLR,  Nisan 2002 tarihinde elde ettiği ISO 9001 kalite sertifikası ile 
Almanya ve tüm dünya devletleri için psikometrik testler yapmaya uygun 
bulunmuştur. 

ADAYLARA UYGULANAN SINAVLAR
DLR sınavlarında adaylar çoktan seçmeli İngilizce, matematik ve fizik 
sınavlarının yanı sıra hafıza, algı, dikkat yönetimi, uzaysal düşünme ve 
MIC (psikomotor) testlerine alınmaktadır.
Sınavların hepsi bilgisayar ortamında gerçekleşmektedir ve tam gün 
sürmektedir. Adayların sınavlardan önce en az 10 günlük bir süre ayırıp 
sınava çalışmaları gerekmektedir. 
Adayların yeteneklerinin değerlendirildiği hafıza, algı, dikkat yönetimi, 
uzaysal düşünme ve MIC (psikomotor) testlerinde soru ezberlemek ya da 
kopya çekmek mümkün gözükmemektedir. Çünkü sınavlarda art arda ve 
hızlı bir şekilde çok farklı olasılıklarda sorular sorularak adayların tamamen 
kişisel kabiliyetleri ile cevaplayabilecekleri bir ortam oluşturulmaktadır.

has been concentrated on the impact of the extra-terrestrial environment on the sensitivities and 
mental ‘fitness’ of astronauts.
The department’s quality-management system has been ISO 9001-certified since April 2002. 
The certificate applies to Germany and the rest of the world, and covers the entire process of 
psychometric assessment.

TESTS APPLIED TO CANDIDATES
Our candidates are taking multiple answer exams for English, Maths and Physics. They are also 
tested on memory function, perception, concentration, spatial orientation and MIC (Monitoring 
and Instrument Coordination).
All the tests are performed on computer environment and it takes one whole day. Candidates 
have to prepare for at least 10 days period before entering exams.
Cheating is impossible on the skill tests like visual memory, perceptual speed, running memory 
span, spatial orientation and MIC. These tests are so organized that questions are organized in a 
way that you cannot memorize these questions. There are many question probabilities and these 
questions can only be answered by your own skill.

In order to prepare pilots and air-traffic controllers 
for the new situation, there need to be special efforts 
made in psychometric testing and training. Apart from 
information processing at a high abstraction level, 
personality factors are becoming increasingly important 
in assessing the probationary period of operational 
personnel, as well as their ‘non-technical skills’.

Pilot ve hava trafik kontrolörlerini yeni ve değişen 
durumlara hazırlamak için psikometrik test ve 

eğitimden geçirmek gerekmektedir. Operasyonel 
personelin seçme ve ayırma işlemindeki bilgilerin 

işlenmesinin yanında, deneme süresince “non-
technical skills” adı verilen kişilik faktörleri de 

oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
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AŞAĞIDA TEST EKRANLARINDAN BIRKAÇ ÖRNEK VERILMIŞTIR:
BELOW YOU CAN FIND SOME EXAMPLE SCREEN SHOTS OF THE TESTS:

Matematik Sınavı’ndan bir soru:
A question from the Maths Test

Görsel Hafıza Testi (Adaylardan, 
kendilerine yaklaşık iki-üç sayfa 
önce gösterilen şekiller daha sonra, 
aşağıda görüldüğü gibi, yeniden 
verilerek şeklin yanındaki boş haneye, 
hafızalarında tuttukları rakamı girmeleri 
istenmektedir.):
Visual Memory Test (After two or three 
pages with different figures and numbers 
candidates are asked to answer the 
number for a particular figure.)

(*) Bu yazı, Uçuş Eğitim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Uçuş Eğitim Bilgi Notları” isimli süreli yayının Mayıs 2011’de basılan 26. sayısında yayımlanmıştır.

(*) This article was published in the 26th issue of the periodical of Flight Training Reminders (Uçuş Eğitim Bilgi Notları), prepared and issued by Turkish Airlines 
Flight Training Directorate, in May 2011.

Algı Sürati Testi (Aşağıdaki testte adaylardan, belirli bir tipteki 
saatlerin üzerindeki rakamları hatırlamaları istenmektedir. Örneğin 
sorudan önce adaylara, sadece beyaz olan saatteki numaraları 
hatırlamaları gerektiği bilgisi verilmekte, daha sonra yaklaşık üç 
saniye boyunca bu resim gösterilmekte ve akabinde sıralı bir şekilde 
beyaz olan saatlerdeki işaretli rakamları girmeleri istenmektedir.):
Perceptual Speed Test (For this test, as shown below, 
candidates are asked to memorize the numbers for an individual 
set of clocks. For example, candidates are given the information 
that they have to memorize the numbers on the white clocks only 
before the question. After this information, this frame will be shown  
for 3 seconds. Then candidates have to enter the numbers on the 
white clocks at the correct order.) 

MIC / Monitoring and Instrument Coordination 
Testi (Bu testte adaydan, verilen komutlarla uçağı 
yönlendirmesi istenmektedir. Bunu yaparken aynı 
zamanda da kulaklıklardan, sorulan sorulara cevap 
vermesi beklenmektedir.): 
MIC - Monitoring and Instrument Coordination 
Test (For the test below, candidates are supposed 
to navigate the aircraft with the commands given to 
them. At the same time they have to answer some 
questions asked through the headphones.)

Zihinsel Aritmetik Sorusu (Verilen sınırlı süre içerisinde 
kâğıt kalem kullanmadan cevaplanmaktadır.):
A Mental Arithmetic Question (must be answered without 
using any pencil or paper within a limited time.)

Görsel Hafıza Testi 
(Aşağıdaki gibi, 

şekiller ve yanlarında 
birer sayı verilerek, 

sınırlı süre içerisinde 
bu şekil ve sayıların 

hafızada tutulması 
istenmektedir.): 

Visual Memory Test 
(Candidates are given 

some figures and 
numbers, as shown 
below, and they are 

supposed to memorize 
these figures and 
numbers within a 

limited time.)
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Bir otelde durgun sezon için tek kişilik oda fiyatı 98 avrodur. 
Yoğun sezonda ise bu fiyat % 15 oranında artmaktadır. Buna 
göre yoğun sezonda tek kişilik oda fiyatı kaç avrodur?

A hotel charges an 
off-peak price of 98 
Euro for a sengle room. 
During peak season 
the hotel charges an 
extra 15 %. What is the 
room rate during peak 
season?
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AN INNOVATION AT THE 
ACADEMY: INNOVATION TEAM

AKADEMI’DE BIR INOVASYON:

INOVASYON TAKIMI
Muzaffer ÖZÇELİK (Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Müdürlüğü / Management & Personal Development Trainings Department)

Rekabeti ciddiye alan kurumlar için günümüzde inovasyon bir seçenek 
değil, artık bir zorunluluktur. Dünyada, inovasyonu bakanlık düzeyinde 
ele alan Avusturya, Kanada, İspanya gibi ülkelerin sayısı gittikçe 

artmaktadır. Şirketler, ya 3M veya Apple gibi kurum kültürlerini tümden inovasyon 
üzerine inşa etmekte ya da Procter&Gamble’da olduğu gibi üst yönetime 
direkt bağlı, yetki ve imkânları geniş, “niş” inovasyon birimleri oluşturarak, 
rakipleri karşısında kendilerine ticari avantaj sağlayacak yeni fikirleri derleyip, 
değerlendirip hayata geçirecek sistemler kurmaktadırlar. Deyim yerindeyse, 
herkesin baktığı yere bakıp farkı görmeye çalışmakta, bu farkı kâra tahvil etmeye 
çalışmaktadırlar.
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde 
kaliteyi arttırarak iç müşterilerinin, dolayısıyla da Ortaklık müşterilerinin 
memnuniyetini arttıracak iyi fikirleri ticari faydaya dönüştürme adına Akademi 
bünyesinde bir “İnovasyon Takımı” oluşturdu. 

In today’s business landscape, for companies which take competition 
seriously, innovation is a must, not an option. The number of countries 
that engage in innovation at a ministerial level, such as Australia, Canada 

and Spain, is increasing every day. Companies are building systems which help 
them compile, evaluate and implement innovative ideas to gain commercial 
advantages over their competitors. Some companies establish their whole 
organizational culture upon innovation, such as 3M, Target or Apple, while 
others create core innovation teams with generous resources and extended 
authorizations, deployed right under the top management, as in Procter & 
Gamble. These companies, and many others, try to see what others cannot see 
by looking at the same things but in a novel way in an effort to find a gap and 
convert it to profit.
Turkish Aviation Academy, by the same token, has created an ‘innovation team’ 
with a mission to transform some good ideas –to enhance the quality of its 
educational and consultancy services– into innovative practices which will 

increase customer satisfaction at the Academy; hence Turkish Airlines.  
With representatives from each department, the Innovation Team will pioneer in 
establishing a systematic innovation process at the Academy. It will employ digital 
platforms as well as conventional methods to compile ideas from inside and outside 
the Company, then evaluate and implement the selected to improve the quality of its 
services and products; thus increase its customer satisfaction and brand value.

WHAT ‘INNOVATION’ IS AND IS NOT
Innovation focuses on commercial benefits. It means taking novel actions to create 
added value in products, services and processes. It stands apart from experimental 
applications and inventions, which cannot provide an added value in the short run, until 
they prove to become practical processes or marketable products in the long term. 
Although it is not entirely different from Research & Development, innovation is a bit 
more pragmatic than R&D.
There are mainly two fallacies regarding innovation. The first of these is an exaggerative 
approach which rates innovation as almost unpractical in daily workflow by restricting 
it only to patented inventions. The second one is a reductionist view which brings 
innovation down to nothing more than a house of cards, a futile marginality. However, 
innovation is realistic enough to focus on the current vision; and marginal enough 
to go beyond any comfort zones. Innovation means pushing the mental boundaries, 
ignoring those who say “you cannot teach an old dog new trick”; teaching, learning and 
employing new tricks for the benefit of all stake holders.
Depending on the conditions, innovations are carried out either incrementally or 
radically. For example, if it is aimed to improve business processes and services, 
an incremental innovation might be preferred; however, if the aim is to introduce a 
brand new product or system, putting away the old one, a radical innovation might be 
called for. It is essential that a group of innovation experts, who have enough sector 
experience and are knowledgeable on innovation methodologies, decide on the type 
of innovation practices to be employed in order to address the right issues in the right 
ways. Innovation units in companies are the change agents for growing into better. The 
mechanism of innovation should be diffused into the organizational culture in a way to 
work in a relentless and sustainable manner; and it should draw its strength from the 
initiatives and attitudes of all level managers as well as an organizational culture always 
seeking the better.

INNOVATION UNITS
Innovation units stand out as critical functions of strategic human resources management 
in which employee satisfaction and loyalty are regarded as much important as customer 
satisfaction and loyalty. Innovation units, by nature, are more independent, daring and 
extraordinary compared to operational units. They follow trends, collect and evaluate 
ideas. They detect and diagnose problems accurately without feeling uncomfortable in 
grey zones. While the primary objective of innovation units is to offer employees and 
stake-holders various opportunities to create ideas and values, their ultimate objective 
is to mediate in realizing these ideas and values which are to provide the company 
with a competitive edge. Although it is the innovation teams who take the lead in this 
respect, what really matters in today’s workplace is to create a sustainable culture 
of innovation with the involvement and confidence of all employees. For the world’s 
leading brands which compete on a global scale, like Turkish Airlines, innovation is now 
reckoned as a core value. Launching a crucial unit as Innovation Team at our Academy 
will no doubt be an added value on the path to establishing a mutually constitutive 
employee-customer satisfaction culture. In addition to its business-related benefits 
mentioned above, innovation-oriented approach in general could bring about invaluable 
gains in professional and personal development of an individual. The personal aspect 
of the subject matter would be a topic of yet another article.

İNOVASYON / INNOVATION 

Her bir müdürlükten bir temsilcinin bulunduğu İnovasyon Takımı; dijital 
platformlar veya geleneksel yöntemlerle çalışanlarından veya dışarıdan, 
hizmet kalitesini ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini ve marka değerini 
arttırmaya yönelik fikirlerin toplanıp değerlendirilmesine ve uygulanmasına, 
bu yönde Akademi bünyesinde sistematik bir inovasyon süreci 
oluşturulmasına öncülük edecek.

İNOVASYON NEDİR, NE DEĞİLDİR?
İnovasyon, ticari fayda odaklıdır. Ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde 
katma değer yaratacak yenilikçi eylemlerin gerçekleştirilmesidir. Kısa 
dönemde katma değer sağlamayacak, deneme amaçlı yenilik veya icatlara 
-bunlar uzun vadede kullanılabilir bir süreç veya ürün hâline gelinceye 
kadar- mesafelidir. Ar-Ge’den tamamen farklı olmamakla birlikte biraz 
daha pragmatisttir. İnovasyona iki yanlış yaklaşım vardır: İlki, onu patentli 
buluşlara hasredip günlük iş akışında yapılmasını neredeyse imkânsız olarak 
gören abartıcı yaklaşım; ikincisi ise, onu marjinal boş bir meşgale olarak 
gören küçümseyici, indirgemeci bakış açısı. Hâlbuki inovasyon; var olan 
vizyona odaklanacak derecede gerçekçi ama konfor alanlarından çıkacak 
kadar da marjinaldir. İnovasyon; zihinsel bariyerleri zorlamak, “başımıza icat 
çıkarma”cılara kulak asmaksızın “eski köye yeni adet” getirmektir. 
İnovasyon, yerine göre adımsal (peyderpey), yerine göre ise köktenci (çarpıcı) 
bir yaklaşımla uygulanır. Örneğin iş süreçlerinde ve hizmetlerde iyileştirme, 
adımsal; yeni bir ürün veya sistemi kullanıma sunup eskisini tamamen terk 
etme ise kökten bir inovasyon tercihidir. Bu uygulamaların hangisinin ne 
şekilde doğru amaca hizmet edeceğine, inovasyon metodolojisine aşina ve 
aynı zamanda sektör tecrübesine sahip uzmanlardan oluşan bir inovasyon 
biriminin karar vermesi elzemdir. İnovasyon birimleri, kurumlardaki 
değişerek gelişmenin aracılarıdır. İnovasyon mekanizması, sürekli ve 
sürdürülebilir bir şekilde işlemek üzere kurum kültürüne yerleştirilmeli; 
gücünü, yöneticilerin inisiyatif ve tutumlarının yanı sıra, hep daha iyiyi arayan 
bir kurum kültüründen almalıdır. 

İNOVASYON BİRİMLERİ
İnovasyon birimleri, çalışan memnuniyeti ve bağlılığına en az müşteri 
memnuniyeti ve bağlılığı kadar önem veren, stratejik insan kaynakları 
yönetiminin vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkar. Amaçları gereği 
inovasyon birimleri, operasyonel birimlere nispeten daha bağımsız, korkusuz 
ve sıra dışıdırlar. Trendleri takip eder, fikirleri derler ve değerlendirirler. 
Problemleri iyi teşhis ve tespit edip, gri alanlardan rahatsızlık duymazlar. 
Çalışanlara ve paydaşlara fikir ve değer yaratma fırsatları sunmak, öncelikli 
amaçları; bu fikir ve değerlerden şirkete rekabet avantajı sağlayacak olanların 
hayata geçmesine aracılık etmek, nihai amaçlarıdır. Her ne kadar bu konuda 
öncülüğü inovasyon takımları yapsalar da asıl olan, bir iş yerinde tüm 
çalışanların inanç ve katılımıyla kalıcı bir inovasyon ikliminin oluşturulmasıdır.
Ortaklığımız gibi, rekabeti küresel ölçekte yaşayan dünya markaları için artık 
inovasyon temel bir değer varsayılmaktadır. Birbirini karşılıklı besleyen, 
çalışan-müşteri memnuniyeti kültürünün yerleşmesi yolunda Akademimizde 
böyle bir birimin faaliyete geçmiş olması artı bir kazanımdır. Tüm bu yukarıda 
bahsettiğimiz inovasyon odaklı bakış açısının şirketlere kazandırdıkları, 
insanların kişisel ve profesyonel gelişim kazanımları bakımından da 
geçerlidir. Konunun kişiye bakan yönü ayrı bir yazı konusudur. 
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Located on the Istanbul-Avcılar campus, Istanbul University Vocational 
School of Technical Sciences is a long-established educational institution 
providing two-year associate programs since 1988. The vocational 

school has grown consistently since it was established, and now offers various 
education programs in 20 different fields. For 9 of these fields, evening education 
programs are also provided. Two of these programs are new and directly 
linked with the aviation sector. The Civil Aviation and Cabin Services Program 
and Aircraft Technology Program were launched in collaboration with airline 
companies to train educated and qualified personnel in the constantly developing 
civil aviation sector. Within this framework, the vocational school, which began 
admitting students to its programs in the academic year 2009-2010 thanks to 
protocols signed with Turkish Airlines, had its first graduates in 2011. 

HAVACILIK EĞITIM PROGRAMLARI
Okul, üç farklı aşamada eğitim vermektedir. Öğrencileri öncelikle sınıf ortamında 
verdiği teorik derslerle donatarak, pratik eğitimler için temel oluşturmaktadır. Bir 
diğer uygulama türü ise uzaktan eğitim yöntemidir. Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel 
Sanatlar, Beden Eğitimi gibi birtakım derslerin yanı sıra, Afet Kültürü, Şehir Kültürü 
gibi kültürel dersler de uzaktan eğitim yöntemi ile verilmektedir. Üçüncü yöntem 
ise, sahada gerçekleştirilen pratik eğitimlerdir. Türk Hava Yolları tesisleri, okula bu 
alanda destek sağlamaktadır. Öğrenciler, gerçek iş alanlarında gördükleri staj ile 
mesleki yetkinlik kazanmaktadır. 
İki yıl süren programların birinci yılındaki teorik dersler, üniversite bünyesindeki 
sınıflarda verilmektedir. İkinci yıl ise, haftanın üç günü sınıfta yapılan teorik anlatımlar 
ve diğer iki gün içerisinde Türk Hava Yolları tesislerinde verilen uygulamalı derslerle 
tamamlanmaktadır. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., üniversiteye uçak teknolojisi 
alanında destek sağlamak amacıyla hangarlarının kapılarını sonuna kadar açmış 
durumdadır. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri derslerinin pratik kısımları ise Türk 
Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir. Böylece 
öğrenciler, öğrenim dönemlerinde sektöre adım atma imkânı bulmaktadır. 
Okul, aynı zamanda öğrencilerine her yılın sonunda bir ay süreli staj imkânı da 
sunmaktadır. Bu, öğrencilerin çalışacakları sektörü daha iyi tanımalarına olanak 
sağlamaktadır. Bu uygulamanın bir avantajı da, öğrencilerin, her biri uzun süreli 
deneyimler gerektiren meslekler için uygunluk durumlarını gözden geçirmelerine 
yardımcı olmasıdır.  

AKADEMIK KADRO
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı kadrosu, Yrd. Doç. Dr. A. Özgür 
Karagülle başkanlığında görev yapan 14 destek öğretim personelinden oluşmaktadır. 
Uçak Teknolojisi Programı ise, Yrd. Doç. Dr. Ata Şenlikci başkanlığında 7 öğretim 
personelinin desteği ile sürdürülmektedir. 
Okul bünyesinde, her geçen gün artan bölümlere ve ders sayılarına paralel olarak, 
eğitmen sayısında da artışlar meydana gelmektedir. Daha önce havacılık sektöründe 
çalışmış havacılık profesyonelleri de üniversitenin eğitmen kadrosu arasında 
yer almaktadır. Bu da ders içeriklerinin zenginleşmesi avantajını beraberinde 
getirmektedir. Ancak ekibin yüzde doksanı, kendi kadrolu öğretim personelinden 
oluşmaktadır. 

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN ROLÜ VE ORTAK PROJELER
Üniversiteyi bu iki programı kurmaya iten sebeplerin başında, Türk Hava Yolları’nın 
teşvik ve desteği yer almaktadır. Okul, yeni açılan bu bölümlerde verilecek olan, 
özellikle pratik eğitimler için henüz yeterli altyapıya sahip değildir. Türk Hava 
Yolları’nın mevcut desteği ve sektörün ihtiyacı doğrultusunda ortaklaşa alınan karar 
ile böyle bir başarıya imza atılması söz konusu olmuştur. 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Umay Banıçiçek Fırat, önümüzdeki 
dönemlerde açmayı düşündükleri bölümler için de Türk Hava Yolları’nın desteğini 
görmek istediklerini dile getirmektedir. Bunun yanı sıra, Türk Hava Yolları’nın 
üniversitelere katkı sağlamak konusunda oldukça hassas ve sağduyulu bir 
yaklaşıma sahip olduğunu, kendilerinin de bu sıcaklığı hissettiklerini sözlerine 
eklemektedir. 
Okulun başlıca amacı; hava yolu firmalarına donanımlı çalışanlar kazandırmak ve 
yeni istihdam edilen mezunların, şirket içinde aldığı uzun süreli mesleki eğitimlerden 
muafiyetlerini sağlamaktır. Bu uygulama ile hem öğrenci hem de firmalara ciddi 
ölçüde zaman kazandırılması hedeflenmektedir.
Bu amaç doğrultusunda okul, Türk Hava Yolları ile işbirliği içerisinde çeşitli projeler 
üzerinde çalışmaktadır. Bunlardan bir tanesi; okulun, Türk Hava Yolları Uçuş 

HAVACILIK OKULLARI / AVIATION SCHOOLS

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

Istanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1988’den beri, 
İstanbul-Avcılar yerleşkesinde iki yıllık ön lisans eğitimleri veren köklü bir 
eğitim kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu tarihten bu 

yana istikrarlı bir büyüme planı izleyen okul, bugün 20 ayrı alanda çeşitli eğitim 
programları yürütmektedir. Bunların 9’u aynı zamanda ikinci öğretim şeklinde 
uygulanmaktadır. Bu programlar içerisinde yeni ve havacılık sektörü ile doğrudan 
ilintili olan iki program mevcuttur. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı ile 
Uçak Teknolojisi Programı adı altındaki iki program; hava yolu kuruluşları ile işbirliği 
çerçevesinde, gelişmekte olan sivil havacılık sektörüne alanında eğitim almış 
nitelikli personel yetiştirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, Türk 
Hava Yolları ile imzalamış olduğu protokollerle 2009-2010 eğitim yılında öğrenci 
almaya başlayan okul, 2011’de ilk mezunlarını vermiştir. 

AVIATION TRAINING PROGRAMS
The school provides training in three different stages. First of all, students are 
equipped with theoretical training, which provides a basis for practical training. 
E-learning is another of the training methods used. Cultural courses, such as 
The Culture of Disaster and City Culture, as well as Turkish Language, Foreign 
Languages, Fine Arts and Physical Education are taught via this method. The 
third method is practical training given in the field. Thanks to its facilities, 
Turkish Airlines can support the school in this respect. Students gain vocational 
competence since the internship actually takes place out in the field. 
Theoretical courses taken in the first year of these two-year programs take place 
in the classroom. In the second year, theoretical courses are held three days 
a week and students are offered practical courses at Turkish Airlines facilities 
two days a week. Turkish Technic Inc. has opened the doors to its hangars to 
support to the university in the area of aircraft technology. Practical courses as 
part of the Civil Aviation and Cabin Services Program are hosted by the Turkish 
Airlines Flight Training Center. This gives students the opportunity to experience 
the sector. 
The school also provides its students with the opportunity to undertake a 
one-month internship at the end of each year. This allows students to learn 
more about the sector in which they will be working. Another advantage of this 
practice is that students are able to see for certain whether they are cut out for 
these professions, each of which requires extensive experience.  

ACADEMIC STAFF
The Civil Aviation and Cabin Services Program involves 14 academic support 
staff members working under the presidency of Assist. Prof. Dr. A. Özgür 
Karagülle. The Aircraft Technology Program, on the other hand, involves 7 
academic staff members working under the presidency of Assist. Prof. Dr. Ata 
Şenlikci. 
In parallel with the increasing number of departments and courses at the school, 
the number of academic staff members also continues to increase. Among the 
academic staff of the university, there are aviation professionals who used to 
work in the aviation sector. This is an advantage making enriched course content 
available. However, 90% of the staff are permanent academic staff members. 

THE ROLE OF TURKISH AIRLINES AND JOINT PROJECTS
The encouragement and support provided by Turkish Airlines played a crucial 
role in the establishment of these two programs by the university. It is clear 
that the school does not yet have an adequate infrastructure, especially when 
it comes to the practical courses that form part of these programs. The current 
support of Turkish Airlines and the joint decision made in line with sector needs 
made it possible to establish these programs. 
The Head of Istanbul University Vocational School of Technical Sciences, Umay 
Banıçiçek Fırat, states that the school expects to receive support from Turkish 
Airlines for new departments it is planning to establish in the future. He also 
mentions that Turkish Airlines takes a very sensitive and sensible approach 
when it comes to supporting universities and that this approach led to healthy 
cooperation between the company and the university. 
The school’s main goal is to train employees for airline companies and to make 
sure that recently employed graduates are exempt from long-term vocational 
training given by these companies. The purpose of this practice is to save a 
significant amount of time for both students and companies.
In accordance with this purpose, the school works on various projects in 

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN GÜÇLÜ DESTEĞI ILE HAVACILIK 
SEKTÖRÜNE KALIFIYE PERSONEL YETIŞTIREN BIR OKUL: 

ISTANBUL ÜNIVERSITESI TEKNIK 
BILIMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

A SCHOOL TRAINING QUALIFIED PERSONNEL 
FOR THE AVIATION SECTOR THANKS TO THE 
POWERFUL SUPPORT OF TURKISH AIRLINES: 
ISTANBUL UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL 
OF TECHNICAL SCIENCES 
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cooperation with Turkish Airlines. For instance, 
a project was launched by the Turkish Airlines 
Flight Training Center of and the Civil Aviation 
and Cabin Services Program. When this 
project is completed, the school will be able to 
provide qualified personnel within the desired 
height and weight ranges who have vocational 
qualifications, such as speaking and foreign 
language skills, for Turkish Airlines. After 
the deployment, the university will be able to 
provide the same training offered by the Turkish 
Airlines Flight Training Center and the center’s 
instructors of the will inspect the school 
regularly. This means that graduates of this 
program will be able to work as flight attendants 
without the need to receive this training from 
the airline company. The purpose here is to 
simplify the work of the airline company and 
to contribute to the development of the aviation 
sector by training qualified employees. 
Another of these projects consists of two 
different protocols that the school and Turkish 

Airlines work on. When one of these protocols is completed, graduates will 
be able to skip the Technician Training Program when they are employed by 
the airline company. This will prevent workforce loss and save a huge amount 
of time for the company, as well as preventing financial losses. The second 
protocol is related to non-destructive control practices. When the protocol is 
approved, the university’s academic staff members will be given Level 2 and 
Level 3 training at Non-Destructive Testing (NDT) workshops at Turkish Technic 
Inc., and they will be licensed. The school will then be able to establish NDT 
workshops of its own, train its students in Non-Destructive Testing and certify 
this training. These long-term and costly services will therefore be provided by 
the university. 

STUDENT SELECTION AND QUOTAS
The school admits all students who meet the criteria set by ÖSYM (Student 
Selection and Placement Center) to the relevant programs. However, one of the 
primary short-term purposes of this school is to admit students who appear to 
have sufficient capabilities to meet the expectations of airline companies. For this 
purpose, the school is working on developing various projects in collaboration 
with airline companies. When the study launched in collaboration with Turkish 
Airlines is complete, criteria such as foreign language skills and height/weight 
ratio will be taken into account when students are admitted to the school. 
These programs have a very large capacity compared to other similar programs 
in Turkey. The Aircraft Technology Program admits 45 students, while the Civil 
Aviation and Cabin Services Program admits 50 students.

SOCIAL PROJECTS AND ADVANTAGES
Promotional trips: Istanbul University Vocational School of Technical 
Sciences plans to organize promotional trips to secondary schools for students 
trained in the same fields as part of its social projects. The school plans to 
invite students to training centers, introduce them to laboratories, give them 
information via small seminars and thus help them with their career choices.  

Another study is underway with the purpose of establishing a collaboration with 
an enterprise operating in the civil aviation industry, in relation to the Control and 
Automation and Technology Program. When approved, this will be regarded as 
an internship training protocol for students. 
Erasmus Exchange Program: Istanbul University Vocational School of 
Technical Sciences provides opportunities for students to receive some of their 
education in Europe by signing versatile agreements with many universities in Europe. 
Undergraduate transfer opportunities: During certain periods, the 
school accepts applications from students studying at foundation universities 
and state universities who meet the criteria for undergraduate transfers. The 
application dates are announced on the school’s website.
Opportunity to Graduate from a Faculty with External Transfer 
Exam: Graduates of the Aircraft Technology Program and the Civil Aviation 
and Cabin Services Program may continue their education and receive a 
faculty diploma with an External Transfer Exam. Graduates of the Aircraft 
Technology Program may transfer to the Department of Aircraft Engineering, 
the Department of Aviation and Space Engineering, the Faculty of Aviation and 
Space Engineering or the Vocational Schools of Civil Aviation. Graduates of the 
Civil Aviation and Cabin Services Program may transfer to the Faculty of Aviation 
and Space Sciences, the Department of Civil Aviation Transport Management or 
the Vocational Schools of Transport and Logistics.
The Bologna Process: Istanbul University is subject to the Bologna Process. 
Credits and the content of courses given at Istanbul University are adapted to 
European credit systems. They are therefore valid at other universities subject 
to the Bologna Process. 
Accreditation studies: When ongoing accreditation studies are completed, 
graduates of Istanbul University Vocational School of Technical Sciences 
(Aircraft Technology Program and Civil Aviation and Cabin Services Program) 
will be able to receive a faculty diploma from the university they attend after 
being educated abroad for one year.

JOB OPPORTUNITIES PROVIDED TO STUDENTS
Graduates of the Civil Aviation and Cabin Services Program can work as 
cabin personnel in cabin services units of airline companies. They can also 
be employed in ground services units of airlines and airports. Graduates of 
the Aircraft Technology Program can work in fields related to manufacturing, 
maintenance and repair, projects, planning, machine design and construction in 
all aircraft management and maintenance companies.   

***
The school’s vision is to convince the target group that it is “the best educational 
institution in Turkey in its field.” The school’s position among the long-
established vocational and technical schools in Turkey is an advantage. Studies 
carried out in collaboration with Turkish Airlines support the accomplishment of 
this vision. The sole disadvantage of this school is limited resource planning as 
a result of the undeniable size of Istanbul University. Distribution of the current 
budget among all the departments limits the resources reserved for this school. 
This is a disadvantage faced by the school in comparison to universities in 
Anatolia, which can receive bigger shares of the budget. However, it should also 
be noted that the budget share reserved for the school has been increasing for 
the past five years. Having qualified academic staff in contact with the sector 
and being located in Istanbul are also advantages, as these factors increase the 
school’s desirability. 

Erasmus Değişim Programı: İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu, Avrupa’daki birçok üniversite ile çok yönlü anlaşmalar imzalayarak 
öğrencilerin eğitimlerinin bir kısmını Avrupa’da almalarına imkân sağlamaktadır. 
Yatay geçiş imkânı: Okul tarafından, vakıf veya devlet üniversitelerinde 
okumakta olan ve yatay geçiş başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin 
başvurularını belirli dönemlerde kabul etmektedir. Başvuru tarihleri okulun web 
sayfasında ilan edilmektedir.
Dikey Geçiş Sınavı ile fakülte okuma imkânı: Uçak Teknolojisi Programı 
ve Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı mezunları, isterlerse Dikey Geçiş 
Sınavı ile öğrenimlerini devam ettirip fakülte diploması alabilmektedir. Uçak 
Teknolojisi Programı’ndan mezun olan öğrencilerin geçiş yapabileceği bölümler; 
Uçak Mühendisliği Bölümü, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokullarıdır. Sivil Havacılık ve Kabin 
Hizmetleri Programı mezunları, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Havacılık 
Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu gibi bölümlere geçiş 
yapabilmektedir.
Bologna Süreci: İstanbul Üniversitesi genel olarak Bologna Süreci’ne 
tabidir. İstanbul Üniversitesi’nde okutulmakta olan derslerin kredileri ve içerikleri 
Avrupa kredi sistemine uyumlandırılmış olup Bologna Süreci kapsamındaki diğer 
üniversitelerde geçerlidir. 
Akreditasyon çalışmaları: İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu bölümlerinden (Uçak Teknolojisi Programı ve Sivil Havacılık ve Kabin 
Hizmetleri Programı) mezun olan öğrenciler, henüz yapılmakta olan akreditasyon 
çalışmalarının bitmesiyle, isterlerse yurt dışında bir yıl eğitim aldıktan sonra, eğitim 
aldıkları üniversitenin fakülte diplomasını alabileceklerdir.

ÖĞRENCILERE SAĞLANAN IŞ IMKÂNLARI
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı mezunu öğrenciler, hava yolu 
firmalarının kabin hizmetleri ünitelerinde kabin personeli olarak çalışabilecekleri 
gibi, hava yolu ve havalimanı işletmelerinin yer hizmetleri alanlarında da istihdam 
edilebilmektedirler. Uçak Teknolojisi Programı mezunları ise, tüm uçak işletme 
ve bakım firmalarında imalat, bakım-onarım, proje, planlama, makine resim ve 
konstrüksiyonla ilgili bölümlerde görev yapabilmektedirler.   

***
Okulun, “Türkiye’de alanında en iyi eğitim veren kurum” algısını hedef kitle üzerinde 
oluşturmak şeklinde bir vizyonu vardır. Mesleki teknik okullar arasında en köklüler 
arasında yer alıyor olması, bu anlamda önemli bir avantaj niteliğindedir. Türk 
Hava Yolları ile işbirliği çerçevesinde yaptığı çalışmalar da vizyonuna ulaşmasında 
destekleyici rol oynamaktadır. Okulun yegâne dezavantajı ise, bağlı olduğu İstanbul 
Üniversitesi’nin yadsınamaz ölçüdeki hacminden doğan sınırlı kaynak planlamasıdır. 

Mevcut bütçenin tüm bölümlere dağılımı, 
okula ayrılan kaynağı sınırlandırmaktadır. 
Bu da pastadan daha çok pay alabilen 
Anadolu’daki üniversitelere göre olumsuz 
bir durum olarak karşısına çıkmaktadır. 
Ancak şunun da belirtilmesi gerekir ki, son 
beş yıl içerisinde okula ayrılan bütçe payı 
artış göstermiş durumdadır. Sektörden de 
beslenen kaliteli bir eğitim kadrosuna sahip 
olması ve İstanbul’da konumlandırılmış 
olması, tercih edilme sebepleri olarak avantaj 
hanesine yazılmaktadır. 

Eğitim Merkezi ile, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 
Programı kapsamında başlattığı projedir. İlgili projenin 
tamamlanmasının ardından okul, Türk Hava Yolları’na 
boy, kilo gibi fiziksel niteliklerin yanı sıra konuşma 
becerisi, yabancı dil gibi birtakım mesleki vasıflara sahip 
nitelikli kabin personeli sağlayabilir duruma gelecektir. 
İstihdam sonrasında Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim 
Merkezi tarafından verilen tüm eğitimleri üniversite 
sağlayabilecek ve Merkez’in eğitmenleri, okulu periyodik 
olarak denetleyecektir. Böylece bu programdan mezun 
olanlar, hava yolu bünyesinde ilgili eğitimleri almadan 
kabin personeli olarak görevine başlayabileceklerdir. 
Burada amaç, hava yolu firmasının iş yükünü hafifletmek, 
sektöre nitelikli çalışanlar kazandırarak sektörün 
gelişimine destek sağlamaktır. 
Bir diğer proje ise, okulun Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 
ile üzerinde çalıştığı iki farklı protokolden oluşmaktadır. 
Protokollerden birinin tamamlanması ile, okuldan 
mezun olan öğrenciler, firma bünyesinde çalışmaya 
başladıklarında Teknisyen Yetiştirme Programı’nı almadan 
işe başlayabileceklerdir. Bu, iş gücü kaybının önüne 
geçerek firmaya önemli ölçüde zaman kazandıracaktır 
ve aynı zamanda maddi kaybın da önlenmesi anlamına gelmektedir. İkinci 
protokol konusu ise, hasarsız kontrol uygulamalarına yöneliktir. Onay sürecinin 
tamamlanması durumunda üniversite öğretim görevlileri, Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş. bünyesindeki Tahribatsız Muayene Uygulamaları (NDT) atölyelerinde Seviye 2 
ve Seviye 3 eğitimlerini alarak yetkilendirilecektir. Akabinde okul, kendi bünyesinde 
NDT atölyesi kurarak, öğrencilerine eğitim verebilir duruma gelecek ve bu eğitimleri 
sertifikalandırabilecektir. Böylece oldukça uzun süreli ve maliyetli olan bu hizmetler 
üniversite tarafından sağlanıyor olacaktır. 

ÖĞRENCI SEÇME VE KONTENJAN
Okul, ÖSYM tarafından belirlenen şartları sağlayabilen herkesi programlara kabul 
etmektedir. Ancak okulun kısa vadede öncelikli hedefleri arasında, öğrencilerin 
hava yolu şirketlerinin beklentilerini karşılayacak seviye ve yetenekte seçilebilmesi 
yer almaktadır. Okul, bunun için hava yolu firmaları ile çeşitli projeler geliştirme 
yoluna gitmektedir. Türk Hava Yolları ile başlatılan çalışmanın tamamlanması ile, 
okula seçilecek öğrencilerde yabancı dil yeterliliği, kilo/boy orantısı gibi kriterlere 
de dikkat edilecektir. 
Programlar, Türkiye’deki benzeri programlarla karşılaştırıldığında çok daha yüksek 
kontenjan kapasitesine sahiptir. Uçak Teknolojisi Programı 45 öğrenci alırken, Sivil 
Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı 50 kişiye kadar öğrenci kabul etmektedir.

SOSYAL PROJELER VE AVANTAJLAR
Tanıtım gezileri: İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; sosyal 
projeler kapsamında, aynı alanlarda öğrenim gören ortaöğretim kurumlarına tanıtım 
gezileri düzenleme planları yapmaktadır. Öğrencileri eğitim merkezlerine davet ederek 
laboratuvar imkânlarını tanıtmayı ve küçük çaplı seminerlerle bilgilendirme sağlamayı, 
böylece meslek seçimlerinde onlara destek olmayı amaçlamaktadır.  
Üzerinde durulan bir diğer çalışma ise, sivil havacılık alanındaki bir kuruluş ile Kontrol 
ve Otomasyon Teknolojisi Programı eğitimlerine yönelik işbirliği geliştirilmesidir. 
Bu çalışma, onay süreci tamamlandığında öğrenciler için yapılan bir staj eğitim 
protokolü niteliğinde olacaktır. 

HAVACILIK OKULLARI / AVIATION SCHOOLS
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HAVACILIK EĞİTİMLERİ / AVIATION TRAININGS

Benan AKIN (Harekât ve Kayıp Eşya Eğitmeni / Operation and Lost&Found Instructor)

WorldTracer Management Sistemi; 1984 yılında SITA (Societe 
Internationale de Telecommunications Aeronautiques) tarafından 
kurulmuş olup, 2 bin 200’den fazla havaalanında, 440 hava yolu ve 

60 handling şirketinin kullandığı, dünyadaki tek bagaj sistemidir. 
Türk Hava Yolları A.O., 1989 yılında SITA hattı üzerinden direkt bağlanarak 
kullanmaya başladığı WorldTracer Management Sistemi’ni, Troya sisteminin 
kullanılmaya başlanması ile birlikte Troya Rezervasyon Sistemi üzerinden 
bağlanarak kullanmaya devam etmektedir. Ortaklığımız, 2010 yılından itibaren, 
WorldTracer Management üzerinden çalışan WorldTracerWeb Sistemi’ni, 
SITA’nın ilgili web sitesine bağlanarak kullanmaya başlamıştır. 

SISTEMIN AMACI
WorldTracer Management Sistemi’nin amacı; bagajı kaybolan yolculara rapor 
tanzim ederek takibini sağlamak, bulunan sahipsiz bagajları veya eşyaları 
sahiplerine ulaştırmak ve hasarlanan bagajlara gerekli prosedürleri uygulamaktır. 

Established by SITA (Societe Internationale de Telecommunications 
Aeronautiques) in 1984 WorldTracer System is the only baggage tracking 
system used by 440 airline and 60 handling companies at more than 

2,200 member airports.
Turkish Airlines, Inc. is currently using the WorldTracer Management System 
which it started using by directly connecting to the SITA network as early as 1989, 
and today the system works integrated with the Troya Reservation System. Since 
2010, our Company has been using the WorldTracerWeb System, which works 
through the WorldTracer Management System, by connecting to SITA’s related 
website.

THE PURPOSE OF THE SYSTEM
The WorldTracer Management System aims at tracking lost baggage by filing 
reports for their owners, delivering found baggage or goods to their owners, and 
applying the related procedures for damaged belongings.

KAYIP BAGAJ RAPORU (AHL)
Check-in esnasında yolcudan alınarak sisteme kaydedilen ve karşılığında yolcuya 
bagaj etiketi verilen kayıtlı bagajın, varış istasyonunda çıkmaması durumunda, 
yolcudan alınan bilgilere istinaden düzenlenen rapora Kayıp Bagaj Raporu (AHL) 
denir. Rapor oluşturulurken, sisteme girilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz 
olması, bagajın bulunması açısından önem taşımaktadır. 
Bir bagajın kayıp olmasının çok farklı nedenleri olabilir. Bunlar; bagajın yanlış 
etiketlenmesi, çıkış istasyonunda unutulması, check-in’e geç gelmesi, ağırlık 
ve denge nedeni ile uçağa yüklenmemesi, yanlış uçağa yüklenmesi, yükleme 
esnasında yanlış kompartımana yüklenmesi, varış istasyonunda yanlış yere 
çekilmesi, transfer hatası, X-ray yoğunluğu, yolcunun yanlış bagaj alması vb. 
nedenlerdir. 
Bagajı çıkmayan yolcular, aynı gün varış salonunu terk etmeden İstasyon Kayıp 
ve Bulunan Eşya Ofisi’ne, kimlik, bagaj etiketi ve seyahat bilgileri ile müracaat 
ederek Kayıp Bagaj Raporu tutturmalıdır. Düzenlenen rapora istinaden, yolcuyu 
bilgilendirmek açısından, üzerinde rapora ait bilgiler ve irtibat telefon numaraları 
bulunan Property Irregularity Report (PIR) kopyası, yolcuya istenilen lisanda 
verilir. WorldTracer Management Sistemi’nde düzenlenen AHL ile bagajın 
araştırılması başlatılmış olur. 
WorldTracer Management Sistemi, kayıp olan bagajı, sistemi kullanan tüm hava 
yolu şirketlerinde ve istasyonlarda benzer veya aynı bilgiler ile düzenlenmiş olan 
Sahipsiz Bagaj Raporları ile eşleştirir. Sistem, kayıp bagajı ararken isim, etiket, 
bagaj tipi ve rengi, bagaj markası, sefer sayısı, güzergâh, bagajın içindekiler, 
bagaj ağırlığı, adres ve telefon bilgisi gibi birçok kriteri göz önünde bulundurur. 
Kayıp bagajın araştırılması, her türlü mesajın takibi, bulunması, yolcuya teslim 
edilmesi ve raporun kapatılması, tamamen sistem içinde takip edilir.

LOST BAGGAGE REPORT (AHL)
In case a baggage, received from the passenger and registered in the system 
during check-in, is missing at the final destination the report filed with the 
information given by the passenger is called the Lost Baggage Report (AHL). 
While filing the report, it is crucial to make sure that all information registered in 
the system is true and complete in terms of finding the lost baggage.
There are many different reasons for lost baggage such as putting wrong 
information on tags, leaving a baggage at the departure station, bringing it late 
to the check-in counter, avoiding to load it on the aircraft due to weight and 
balance factors or loading it on a wrong aircraft, or loading it into a wrong cargo 
compartment, storing it at a wrong place at the arrival station, transfer errors, 
intensity at X-Ray check-points, picking up a wrong luggage by the passenger etc.
Passengers who have failed to receive their luggage should apply to the Lost & 
Found Office before leaving the arrival hall, with their ID cards, luggage tags and 
flight information, and have a lost baggage report drawn up. In order to inform 
the passenger, a copy of the Property Irregularity Report (PIR), which includes 
contact information and other details regarding the passenger, is delivered in 
the language demanded. Thus, the search process is commenced with an AHL 
prepared in the WorldTracer Management System.
The system matches the information of the lost luggage with same or similar  
reports prepared for unclaimed luggage and kept in the databases of all airlines 
companies which use the WorldTracer Management System. While searching for 
the lost luggage, the system includes many criteria in the search process such 
as name, tag, luggage type and color, luggage brand, flight number and pattern, 
luggage contents, weight, contact information etc.
The entire process, which involves the search for the lost luggage, evaluation of 

THE WORLDTRACER MANAGEMENT SYSTEM 

WORLDTRACER MANAGEMENT 
SISTEMI 
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SAHIPSIZ BAGAJ RAPORU (OHD) 
Yolcuların varış salonunu terk etmesinden sonra, alınmamış olan sahipsiz 
bagajlar veya başka bir istasyona check edilmiş fakat herhangi bir nedenden 
dolayı, yolcunun seyahat ettiği sefere yüklenememiş bagajlar için WorldTracer 
Management Sistemi’nde düzenlenen rapora Sahipsiz Bagaj Raporu (OHD) denir. 
Sistemde düzenlenen Sahipsiz Bagaj Raporu ile, bagajın kime ait olduğunun 
araştırılması başlatılmış olur.
Sistem, Sahipsiz Bagaj Raporlarında yer alan bilgilere göre bagajı, sistemi 
kullanan tüm hava yolu şirketlerinde ve istasyonlarda benzer veya aynı bilgiler 
ile düzenlenmiş olan Kayıp Bagaj Raporları ile eşleştirir. Buluntu bagaj için her 
türlü mesajın takibi, sahibinin bulunması, sahibinin bulunduğu istasyona sevk 
edilmesi ve raporun kapatılması tamamen sistem içinde takip edilir.

HASARLI VE/VEYA EKSIK BAGAJ RAPORU (DPR)
Check-in esnasında yolcudan alınarak sisteme kaydedilen ve karşılığında yolcuya 
bagaj etiketi verilen kayıtlı bagajın hasarlanması ve/veya içinden eksik eşya beyanı 
olması durumunda, yolcudan alınan bilgilere istinaden düzenlenen rapora Hasarlı 
ve/veya Eksik Bagaj Raporu (DPR) denir. Bu raporların takibi, değerlendirilmesi 
ve yolcunun mağduriyetinin karşılanması tamamen WorldTracer Management 
Sistemi içinde takip edilir.
Düzenlenen DPR raporuna istinaden, yolcuyu bilgilendirmek açısından, üzerinde 
rapora ait bilgiler ve irtibat telefon numaraları bulunan Property Irregularity Report 
(PIR) kopyası, yolcuya istenilen lisanda verilir.
Yolcunun talebi, bagajın hasar durumu ve eksik eşya beyanı değerlendirilerek, 
istasyon limitleri dâhilinde işlem yapılıp dosya kapatılabilir. Yolcunun talebinin 
istasyon limitlerini aşması hâlinde dosya, sigorta bölümüne devredilir. Sigorta 
işlemleri de yine WorldTracer Management Sistemi’nde takip edilir.  

AKADEMI BÜNYESINDE VERILEN EĞITIMLER
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nde WorldTracer eğitimleri, hem Troya 
Rezervasyon Sistemi üzerinden hem de SITA’nın internet sitesi üzerinden ger-
çekleşmektedir. Her iki eğitimin de süresi beş iş günü olup, eğitimler Türkçe 
veya İngilizce olarak verilmektedir. İlgili eğitimler Türk Hava Yolları A.O. perso-
neline verildiği gibi, Ortaklık dışından gelen eğitim talepleri de karşılanmaktadır.

all kinds of messages, delivery of the luggage and termination of the report, is 
tracked by the system.

FOUND BAGGAGE REPORT (OHD)
The report filed for a luggage which has not been taken by any passenger in the 
arrival hall, or checked in another station but not loaded on the aircraft for some 
reason is called the Found Baggage Report with the reference code “OHD” in 
the WorldTracer Management System. The search process aimed at finding the 
owner of the luggage starts with a Found Baggage Report created in the system.
The system matches the information provided in the Found Baggage Report with same 
or similar reports prepared for lost luggage and kept in the databases of all airlines 
companies which use the WorldTracer Management System. The entire process, which 
involves the evaluation of all kinds of messages, search for the owner of the found 
luggage, delivery of the luggage and termination of the report, is tracked by the system.

DAMAGED AND/OR MISSING PROPERTY REPORT (DPR)
In case that a luggage received from the passenger against luggage tag and 
registered in the system during check-in is damaged and/or any missing property 
is declared by the passenger the Damaged and/or Missing Property Report 
(DPR) is filed in accordance with the information provided by the passenger. The 
entire process including the evaluation of these reports and compensation of the 
damage is carried out by means of the WorldTracer Management System.
So as to inform the passenger, a copy of the Property Irregularity Report (PIR), 
which includes contact information and some other information regarding the 
DPR, is given to the passenger in the language demanded.
The file can be closed within the limits of the arrival station provided that the damage 
and/or the missing item declared by the passenger is assessed and the relevant 
procedures are applied. In case that the passenger’s demands exceed the limits of 
the station, the file is forwarded to the insurance department. Likewise all insurance 
operations are monitored by means of the WorldTracer Management System.

TRAININGS PROVIDED BY THE ACADEMY
The WorldTracer training program provided by Turkish Aviation Academy 
is performed via both the Troya Reservation System and SITA’s website. The 
duration is five days for both options, and the language of the training is Turkish 
or English on demand. Relevant trainings are available for both Turkish Airlines 
personnel and employees of other companies.

HAVACILIK EĞİTİMLERİ / AVIATION TRAININGS
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KABİN EĞİTİMLERİ / CABIN TRAININGS

Türk Hava Yolları’nda “kabin memuru” olmak için ilk adımı attınız. 
Aramıza hoş geldiniz! Bu işe başvururken mesleğin nasıl bir 
yükümlülüğü olduğunu biliyor muydunuz?

Tuğba: Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak çalışan bir arkadaşım, bana hep 
bu hava yolunda çalışmanın kendisini ne kadar gururlandırdığını, ne kadar mutlu 
olduğunu anlatır. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği’ne 
devam etme amacım, bu mesleğe bu şirkette başlamaktı.
Elife: Uzun zamandır havacılığa merakım var ve uçakla seyahate çıkmak beni 
hep mutlu etmiştir. Hostes olmaya karar verdiğimde aslında hiçbir şeyin farkında 
değilmişim. Bu mesleğin adının “kabin memurluğu” olduğunu eğitime başladığımda 
öğrendim.
Nihal: Kabin memurluğu benim hayallerimin işiydi ama arkadaşım iş ilanını görüp 
de bana haber verene kadar kendime güvenip de bir adım atamamıştım. “Nasıl 
geçecek?”, “Neler öğreneceğiz?”, “Bütün bu terminolojiyi nasıl kullanacağım?” 
sorularını aklımdan çıkaramıyordum.

Kabin Eğitim Müdürlüğü’nde verilen Temel Emniyet Eğitimi’ni tamamlamak 
üzeresiniz. Bize bu süreçte neler yaşadığınızdan, günlerinizin nasıl 
geçtiğinden bahseder misiniz?
Nihal: Eğitim süreci benim için hem stresli hem de heyecanlı geçiyor. Adayı 
olduğum mesleğin ne kadar ciddi ve dikkat gerektiren detayları olduğunu fark ettim.
Elife: Henüz eğitimi tamamlamama bir hafta var ve ben ilk günden itibaren kendimi 
çok farklı hissediyorum. Bu süreç sadece mesleki bir eğitim değil, bir dönüşüm 
ve bir mücadele. Kendimin ve çevremin farkına varmaya başladım. Girdiğim 
binalarda öncelikle “en yakın çıkış”a bakıyorum. Çantamda şimdiden bir fener 
taşımaya başladım. Burada verilen eğitimi başka bir yerde almak, burada bilinç 
kazandırılan önemli konuların başka bir yerde farkına varmak mümkün değil. Burada 
öğrendiklerim sayesinde, günlük hayatta karşılaşabileceğim problemlerle soğukkanlı 
davranarak başa çıkabileceğimi görüyorum.
Beyza: Ben başka bir insanla gülümseyerek iletişim kurmanın, o kişide yarattığı 
etkiyi fark ediyorum. Bütün temel eğitim sınıflarındaki arkadaşlarımın ışıl ışıl parlayan 
gözlerini görmek, bana her gün ne kadar doğru bir seçim yaptığımı hatırlatıyor.

You have taken your first steps towards becoming flight attendants 
for Turkish Airlines. Welcome aboard! Did you know about the 
responsibilities of this job when you applied for it?

Tuğba: My friend, who is a flight attendant for Turkish Airlines, always tells me how 
proud and happy she is to be an employee of this airline. My main motivation behind 
studying Civil Aviation Management in İstanbul Gelişim University was to start my 
career with this company.
Elife: I have been interested in aviation for a long time and air travel has always been 
my favorite way to travel. I have come to realize that I did not know anything about 
this profession when I decided to become a stewardess. For instance, I only learned 
that the correct title was “flight attendant” after I started this training program.
Nihal: I have always dreamed of being a flight attendant. However, I didn’t step up 
to the plate until a friend of mine spotted the job advertisement and told me about it. 
I could not stop thinking about questions such as “How will it go?”, “What will we 
learn?” and “How will I make use of all this terminology?”.

You are about to complete the Initial Safety Training program provided by 
the Cabin Training Department. Can you tell us about what you experienced 
throughout this process and how your days were spent?
Nihal: The training process has been both stressful and exciting for me. I have come 
to realize that this profession is a very serious one and that it requires a lot of attention.
Elife: I still have one week left before completing my training. However, I think 
that I can feel the difference even now. This is not just vocational training; this is a 
transformation, a struggle. I am more aware of myself and my surroundings now. The 
first thing I look for when I enter a building is the nearest exit, and I’ve already started 
carrying a flashlight in my bag. It is not possible to receive the training provided here 
or to become aware of the important issues that we learn about here elsewhere. 
Thanks to what I have learned here, I can see that it is possible for me to handle daily 
problems and keep my cool.
Beyza: I have realized that I can make a difference by smiling at people with whom 
I am communicating. The smiling eyes of my friends from the initial training classes 
remind me each day that I made the right choice.

OUR FLIGHT 
ATTENDANT 
CANDIDATES 
EXPLAIN THE 
TRAINING 
PROCESS

2013 yılında Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Başkanlığı’na bağlı Kabin Eğitim 
Müdürlüğü’nde eğitimlerine başlayan kabin memuru adayları ile; işe giriş 
süreçleri, beklentileri ve aldıkları Temel Emniyet Eğitimi hakkında konuştuk, 
yeni meslekleriyle ilgili görüşlerini aldık. 

We talked to flight attendant candidates who began training in 2013 in 
the Cabin Training Department, part of Turkish Airlines’ Flight Training 
Directorate, about their employment procedures, their expectations, and the 
Initial Safety Training program that they attended. 

EĞITIM SÜREÇLERINI 
ANLATIYOR

KABIN MEMURU ADAYLARIMIZ
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Gizem: Başlarda, bu sektörde daha önce çalışmadığım için tereddütlerim vardı. Teorik eğitimlerle birlikte yaptığımız 
tatbikatlar, takım çalışması konusunda kendimi geliştirmemi ve zamanı etkin kullanma becerilerimi ortaya çıkarmamı 
sağladı. Eğitmenlerimizin tecrübeli yaklaşımları ve üzerinde durdukları detaylar, disiplinin ne kadar önemli olduğunu 
görmeme neden oldu.
Tansu: Eğitmenlerimizin her birinin bize karşı güler yüzlü ve sabırlı olmaları bizi gerçekten motive ediyor. Eğitime 
başlamadan önce kabin memurluğu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi eğitimimiz bitmek üzere ve bizler 
karşılaşabileceğimiz herhangi bir zorlukla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz.
Elife: Türk Hava Yolları’nda eğitim o kadar kaliteli, düzenli ve disiplinli ki burada eğitim alıp bu işi başaramamak 
mümkün görünmüyor. Tüm eğitmenlerimize sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum.

Aldığınız eğitimler sonucunda hepiniz bu mesleğin görünmeyen yüzüyle tanışmışsınız. Peki, şimdi ne 
düşünüyorsunuz?
Tuğba: Şirkete alım şartlarında yazmıyor ama gerçekten kabin memurluğu yapabilmek için bu mesleği sevmek 
gerekiyor. Ekip ruhu, paylaşma, düzen ve disiplin anlayışlarımızı sağlamlaştırmamız, temel eğitim bilgilerimizi güncel 
tutmamız ve işimize yaklaşımımızdaki ciddiyeti korumamız gerekiyor.

Ciddiyet mi?
Tuğba: Evet, çünkü şirketimizin menfaatlerini korumak, yolcularımızın ve tüm uçucu arkadaşlarımızın ise emniyetini 
sağlamak ile sorumluyuz. Burada vicdan da biraz işin içine giriyor.
Nihal: Kabin memurları yalnızca yolculara servis yapmakla yükümlü değil. Kabin memuru; bazen tek başına seyahat eden 
bir çocuk yolcunun ablası, bazen hastalanan bir yolcuya ilk yardım müdahalesi yapan bir sağlık görevlisi, yangın çıkacak 
olursa tıpkı bir itfaiyeci gibi yangına müdahale edebilecek kişidir. Aslında hissettiğim duygunun adı tam olarak “sorumluluk”.  
Beyza: Hiçbir “hayırlı olsun” ifadesi benim için bu kadar hayırlı olmamıştı. Türk Hava Yolları gibi güçlü bir ailenin bir 
ferdi olduğum için çok mutluyum. 
Serap: Buraya geldiğimde genel müdürlük binasının girişinde gördüğüm büyük kırmızı topun sadece bir logodan ibaret 
olmadığını, içinde birbirine çok sıkı bağlarla kenetlenmiş bir aile olduğunu gördüm. Biz de bu ailenin içinde eğitimimizle, 
donanımımızla bayrağı zirveye ulaştırmayı hedefliyoruz.

Gizem: At first, I had my doubts because I had 
not worked in this sector before. Thanks to the 
practical and theoretical training, I could develop 
my teamwork abilities and time management skills. 
I could see how important discipline is thanks to the 
approaches taken by our experienced instructors and 
the details they emphasize.
Tansu: Our instructors are really friendly and patient 
and this is really motivating for us. We did not know 
anything about this profession before we started the 
training program. Now as we are about to complete 
the training we know how to handle any problems 
we may encounter.
Elife: The training is of such a high-quality, and so 
well organized and disciplined at Turkish Airlines that 
it does not seem possible to receive this training and 
fail in practice. I would like to use this platform to 
thank all of our instructors.

You have seen the unknown sides of this 
profession thanks to the training. What are your 
thoughts now?
Tuğba: It does not say so in the contract, but you 
really need to love this profession to become a flight 
attendant. We all need to strengthen our sense of 
teamwork, sharing, order and discipline, and to stay 
updated with the initial training information and to be 
serious about our jobs.

Serious?
Tuğba: Yes, because we are responsible for 
maintaining the strengths of this company and 
ensuring the safety of our passengers and other 
crew members. At this point, conscience comes into 
the picture too.
Nihal: Serving passengers is not the only 
responsibility of flight attendants. Flight attendants 
should be able to act as sisters to unaccompanied 
minors. They sometimes may need to act as 
paramedics and perform first-aid when necessary. 
Also, they need to act as firefighters and respond in 
case of a fire. This gives a real feeling of responsibility.  
Beyza: People have congratulated me before. 
However, this wonderful expression had never made 
me happier than it did today. I am really happy to be 
a part of the strong Turkish Airlines family. 
Serap: Now I realize that the big red ball I saw at the 
entrance of the Directorate General building when I 
first arrived is not just a logo. It symbolizes a close-
knit family. And our aim is to take this company one 
step further as trained and equipped family members.

KABİN EĞİTİMLERİ / CABIN TRAININGS

Voted Europe's Best Airline at the 2013 
Skytrax Passengers Choice Awards

turkishairlines.com | 0 844 800 6666
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“CHOOSING RELTA ENABLES 
THE ACADEMY TO POSITION 
ITSELF AS THE TRAINING 
PROVIDER OF CHOICE.” 

During July, we talked with Rachel Holthouse, Chief 
Executive Officer of RMIT Training, who was in Turkey 
to sign an agreement between RMIT English Worldwide 

and our Academy. This agreement allows the Academy to provide 
English training and testing services, including the RELTA test to 
pilots and air traffic controllers throughout Turkey.

Welcome to our Academy. You are here in Turkey to sign a 
very important agreement with Turkish Aviation Academy. 
How do you feel about this partnership? 
The signing of this agreement is very important for both RMIT 
(Royal Melbourne Institute of Technology) and Turkish Aviation 
Academy. 
For us, it further cements our position as a global English provider. 
We have been developing and delivering aviation English training 
and testing products for a number of years now. Securing 
partnerships with companies like Turkish Airlines allows us to 
extend our reach and ensures pilots around the world have access 
to our products. 

havacılık güvenliğine verdiği önemi vurgulamasıdır. Türk Hava Yolları’nın, İngilizce dil hizmetleri 
sağlayan Avustralyalı bir kuruluş ile ortaklık kurması ayrıca, Avustralya ve Türkiye arasında uzun 
vadeli bir ilişkiye atfedilen değeri de ifade ediyor. Yeni Sidney-İstanbul uçuşları da göz önünde 
bulundurulduğunda, Türk Hava Yolları’nın zamanlaması oldukça yerinde.

Genel anlamda Akademimiz ve şirketimiz hakkındaki düşünceleriniz neler?
Akademi, Türk Hava Yolları ve İstanbul beni oldukça etkiledi. Gerçekten çok güzel bir şehirde 
yaşıyorsunuz. Ziyaretim süresince Türk Hava Yolları’nın ve Akademi’nin, RMIT English 
Worldwide’ın (REW) havacılık profesyonellerine yönelik eğitim ve test hizmetlerini sağlayabilme 
noktasında ne kadar iyi konumda olduğunu açıkça görmüş oldum. Çalışma arkadaşlarınızla 
yaptığımız görüşmelerde ise İngilizce dil hizmetleri konusunda ne denli tecrübeli ve teknik bilgi 
sahibi olduğunuzu gözlemleme fırsatı buldum. 

RMIT’nin RELTA testinin yanı sıra eğitim hizmeti de sağladığını biliyoruz. Eğitim 
çalışmalarınız hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamız, farklı eğitim ve test türlerini kapsıyor. Genel Havacılık 
eğitim programı, RELTA testi ve Beyond Level 4 (BL4) isimli bir eğitim programı sunuyoruz. 
BL4 programı ile pilotların, minimum gereksinim olan Seviye 4’ü aşmalarına yardımcı oluyoruz. 
Bu program, pilotların daha yüksek bir İngilizce seviyesine erişmesini sağlamak için tasarlandı 
ve alınan testler arasındaki süre zarfında İngilizce yeterlilik seviyesini muhafaza etmek için de 
oldukça faydalı.

RELTA testi hakkında bilgi verebilir misiniz? RELTA ne tür bir test?
RELTA; pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin dil kabiliyetlerini, havacılıkla ilişkili bağlamlarda 
konuşma ve dinleme becerilerini sıkı bir şekilde test ederek denetler. Test, pilotların İngilizce 
iletişim kurarak egzersiz yapabilmeleri amacıyla hava-zemin durumları için hazırlanmış pratik 
canlandırma oyunları içerir.
RELTA son derece güvenilir ve geçerli bir testtir. Bu test ilk olarak 2006 yılında geliştirilmiş ve o 
günden bu yana 25 binin üzerinde pilotun değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 30’dan fazla ülkede 
en çok tercih edilen İngilizce testidir ve hâlihazırda ICAO tarafından tam onay alma sürecindedir. 

Bu test neden önemli?
Bu test nihayetinde havacılık güvenliğine; pilotların, yolcuların güvenliği sağlamak için gerekli 
olan İngilizce yeterliliğine sahip olmalarına ilişkindir. Pilotlar ve hava trafik kontrolörlerinin 
amacı ise ICAO dil yeterliliği gereksinimlerine, yani minimum Seviye 4’e erişmek ve bu seviyeyi 
korumaktır.

RELTA’nın şirketimize ve Akademi’ye sağladığı avantajlar neler?
RELTA tüm dünyada kullanılan son derece saygın bir değerlendirme testidir. Avrupa’nın lider 
hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları’nın, pilotlarını değerlendirmek için güvenilir ve geçerli 
bir test kullanması oldukça önemli. RELTA ise şu an için en mantıklı çözüm niteliğinde. İngilizce 
standartlarını karşılamak için İngilizce uzmanları tarafından hazırlanan bir test kullanmak 
son derece mühim. REW, havacılık sektörünün yanı sıra birçok sektöre İngilizce programlar 
sağlamaktadır ve Avustralya’nın en büyük uluslararası üniversitelerinden biri olan RMIT’ye aittir. 
Bizler, alanımızdaki uzmanlığımız sayesinde iki avantaj sağlıyoruz: itibar ve uyumluluk. RELTA; 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin en çok tercih edilen eğitim kurumlarından biri 
olmasına katkıda bulunacak ve uluslararası pazarda Türk Hava Yolları’nın güvenli bir hava yolu 
şirketi olarak imajını kuvvetlendirmesine yardımcı olacaktır. 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Sektöre dil hizmetleri çözümleri sağlamak üzere Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile uzun 
vadeli bir ilişki kurmayı iple çektiğimi belirtmek isterim. Bu, ortak çalışmaya dayalı bir ilişki. 
Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var.

For Turkish Airlines, choosing RELTA sends a very strong message about 
your commitment to safety. Partnering with an Australian English provider also 
demonstrates your focus on building a long-term relationship between Australia and 
Turkey. This is very timely given the new route between Sydney and Istanbul.

What do you think of our Academy in general and our company, Turkish 
Airlines?
I am very impressed by the Academy, Turkish Airlines and Istanbul - it is a beautiful 
city. My visit has confirmed that Turkish Airlines and the Academy’s facilities are 
well positioned to deliver REW’s (RMIT English Worldwide) training and testing 
services to aviation professionals. Conversations with your employees have also 
demonstrated experience and know how in delivering English language services. 

We know RMIT offer training in addition to the RELTA test. Could you 
elaborate on some of your training activities?
Our agreement with Turkish Airlines covers different types of training and testing. 
There is a General Aviation training program, the RELTA test, and a training product 
called Beyond Level 4 (BL4). The BL4 program focuses on helping pilots exceed the 
Level 4 minimum requirement. It is designed to achieve a higher level of English and 
is also useful for maintaining English proficiency between tests.

Could you please describe the RELTA test? What kind of test is it?
RELTA assesses the language skills of pilots and air traffic controllers through 
rigorous testing of their speaking and listening skills in aviation related contexts. 
The test includes practical role-plays of air-ground situations for pilots to practice 
engaging in English.
It is a highly reliable and valid test. It was first developed in 2006 and since its 
inception has tested over 25,000 pilots. It is used in over 30 countries as the 
preferred English test and is currently going through the process of full endorsement 
by ICAO. 

Why is the test important?
The test is ultimately about aviation safety and ensuring pilots have the English 
proficiency needed to keep their passengers safe. For pilots and for air traffic 
controllers it’s about reaching and maintaining the ICAO language proficiency 
requirements, i.e. minimum level 4.

What are the advantages of RELTA for our company and our Academy?
RELTA is a highly regarded, benchmark test used around the world. As Europe’s 
leading airline, it is essential Turkish Airlines use a reliable and valid test to assess 
its pilots and RELTA is the logical solution. Using a test compiled by English experts 
to meet English standards is essential. REW produces English programs for many 
industries, not just aviation and are owned by one of the largest international 
universities in Australia, RMIT. 
As experts in our field we provide two distinct advantages - reputation and 
compliance. Choosing RELTA enables Turkish Aviation Academy to position itself 
as the training provider of choice and gives the international market confidence in 
Turkish Airlines as a safe carrier. 

Is there anything you would like to add?
Just that I look forward to a long-standing relationship with Turkish Aviation Academy 
to provide language training solutions to the industry. It is a collaborative relationship 
and we look forward to learning from you and vice versa.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

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

Temmuz ayında, RMIT English Worldwide ve Akademimiz 
arasındaki anlaşmayı imzalamak üzere Türkiye’de bulunan 
RMIT Training CEO’su Rachel Holthouse ile bir söyleşi 

gerçekleştirdik. Bu anlaşma; Akademimizin, pilotlara ve hava trafik 
kontrolörlerine RELTA testi de dâhil olmak üzere İngilizce test ve eğitim 
hizmetlerini sağlamasına olanak tanıyacak.

Akademimize hoş geldiniz. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi 
ile çok önemli bir anlaşma imzalamak üzere Türkiye’desiniz. Bu 
ortaklık hakkındaki düşünceleriniz neler? 
Bu anlaşmanın imzalanması, hem RMIT (Royal Melbourne Institute of 
Technology) hem de Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi için çok 
önemli. 
Bu anlaşma ile, küresel anlamda İngilizce dil hizmetleri sağlayıcısı olma 
rolümüzü sağlamlaştırmış oluyoruz. Birkaç yıldır havacılık İngilizcesi 
eğitim ve test ürünleri geliştiriyor ve dağıtımını yapıyoruz. Türk Hava 
Yolları gibi şirketlerle ortaklık kurmak, erişim alanımızı genişletmemizi 
ve dünyanın her yerinden pilotların ürünlerimize erişmesini sağlıyor. 
Anlaşmanın Türk Hava Yolları açısından anlamı ise, RELTA’yı seçerek 

RMIT TRAINING CEO’SU RACHEL HOLTHOUSE: 
CEO OF RMIT TRAINING, RACHEL HOLTHOUSE: 

“AKADEMI, RELTA SAYESINDE 
EN ÇOK TERCIH EDILEN

EĞITIM KURUMLARINDAN
BIRI OLACAK.” 
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MAKALE / ARTICLE

Mostafa HOUMMADY (ICAO Havacılık Güvenliği Eğitimi Bölüm Başkanı / ICAO - Chief, Aviation Safety Training Section)

Karmaşık yapılarıyla hava taşımacılığı ağları süreç bazlı organizasyonların 
etkin işleyişi sayesinde varlıklarını sürdürebilmekte ve son derece nitelikli 
ve yetkin çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Havacılık sektörünün giderek 

karmaşıklaşan yapısı göz önüne alındığında sektör çalışanlarının işe alım, eğitim 
ve ölçme/değerlendirme süreçlerinde yetkinlik esaslı yaklaşımın benimsenmesi ve 
uygulanması doğru ve yerinde bir stratejidir.
ICAO’nun Hava Seyrüsefer Hizmet Prosedürleri Eğitimi başlıklı belgesinde (Doc 9868) 
“yetkinlik” bir görevi belirlenmiş standartlarda îfâ edebilmek için gereken bilgi, beceri 
ve davranışların bütünü olarak tanımlanır. Yetkinlikler bir kişinin görevini layıkıyla yerine 
getirebilmek için ne şekilde çalışması gerektiğini ifade eder.
Yetkinliklerin havacılığın her bir faaliyet alanına (ve bu alanlara dair eğitimlere) nüfuz 
etmesi havacılık emniyeti ve etkinliğinin artırılması bakımından büyük önem arz 
etmektedir. ICAO’nun yetkinlik çerçevelerini belirlerken hedeflediği şey ve yetkinlik 
esaslı yaklaşımın ICAO’nun Yeni Eğitim Politikası’na yön vermesinin nedeni de budur.

NEDEN YETKINLIK ESASLI EĞITIM?
Geleneksel eğitim sistemi zamana dayalı ve öğretmen merkezli olup, öğrencinin 
başarısı belirli zaman dilimlerinde ölçülmektedir. Oysa yetkinlik esaslı eğitim öğrenci 
merkezlidir ve başarı, eğitim hedefini tutturma derecesiyle değerlendirilir.
Bu nedenle yetkinlik esaslı eğitim “kitabi bilgiden” ziyade “uygulamaya” odaklıdır. 
Tutturulması beklenen hedefler açıkça ortaya konmuştur; buna göre öğrenci hangi 
becerilere kavuşmak zorunda olduğunu, öğretmen de öğrenciye hangi bilgi ve 
becerileri kazandırması gerektiğini bilir; şirketler ve kuruluşlar ise çalışanlarının hangi 
yetkinliklere sahip olmaları gerektiğini anlamış olur.
Yetkinlik esaslı eğitim yaklaşımının tatmin edici biçimde hayata geçirilmesi şu şartlara 
bağlıdır:

• Kazandırılacak yetkinliklerin dikkatle tespit, tetkik ve ilan edilmesi
• Yetkinliğin ölçülmesinde esas alınacak kriterlerin net ifadelerle belirtilmesi
• Hedef kitlenin ihtiyaçlarına ve öğrenme tarzlarına uygun eğitim programlarının 
hazırlanması

Complex air transport networks rely on the effectiveness of process-based 
organizations and require highly-qualified and competent personnel. 
Therefore, implementing a competency-based approach for recruitment, 

training and assessment of aviation personnel represents an appropriate and timely 
strategic approach, especially in light of the increasing complexity of most aviation 
jobs and organizations.
ICAO Doc 9868 – Procedures for Air Navigation Services, Training, defines a 
competency as the combination of Knowledge, Skills and Attitudes (KSAs) required to 
perform a task at a prescribed standard. Competencies represent how a person should 
perform in order to achieve the objectives of their job.
The establishment of detailed competencies for each aviation function (and its related 
training requirements) is crucial to improving aviation safety and efficiency. This is 
what ICAO aims for when it develops competency frameworks and this is why the 
competency-based approach is now guiding the new ICAO Training Policy.

WHY COMPETENCY-BASED TRAINING?
The traditional training system is time-based and teacher-centred, with progress 
measured in time units. A competency-based training system is student-centred and 
progress is measured through a trainee’s achievement of learning objectives.
The emphasis in competency-based training is therefore on ‘performing’, rather than 
just ‘knowing’. The objectives to be achieved are clearly established so that: trainees 
know exactly what they have to be able to do; trainers know what skills and knowledge 
need to be provided; and organizations understand the competencies required of their 
personnel.
The characteristics of an effective implementation of competency based training 
approach include:

• Careful identification, verification and publication of the competencies to be 
achieved.
• An explicit statement of criteria and conditions under which a given competency 
will be assessed.

• Eğitim programı sırasında öğrencilerin belirlenen yetkinlikleri kendi öğrenme hızlarında 
kazanması
• Eğitim sonunda, belirlenen tüm yetkinlik hedeflerinin tutturulması

INSAN KAYNAKLARI GELIŞIMI ÜZERINDEKI ETKISI
Yetkinlik esaslı eğitim modelinin bir şirket ya da kuruluşta mevcut insan kaynakları geliştirme 
programına dahil edilmesi gerekir. Model, seçme, uyumlanma, eğitim ve değerlendirme gibi süreçlerde 
etkin rol oynamalıdır. Sonuç ise insan kaynakları gelişimine yönelik sistematik yaklaşımdır, yani eğitim 
ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve davranışlara göre biçimlendirilir.
İşe alımlarda yetkinlik esaslı modelin kullanılması seçme sürecinde en uygun kişinin belirlenmesine 
yardımcı olur. Model ayrıca, geliştirme planları ve eğitim sayesinde mevcut personelin belirli 
pozisyonlara terfi etmek için daha iyi hazırlanmasını da sağlar. Performans değerlendirme sistemiyle 
elde edilen sonuçlar da aynı yetkinlik modeline dayalı olacaktır. Bu sayede tüm süreç daha nesnel, etkin 
ve başarılı hale gelecek, şirketin her bir sorumluluk alanı için gereken yetkinliklere sahip doğru kişileri 
istihdam etmesi garanti altına alınmış olacaktır.
Yetkinlik esaslı iş tanımları, aranan öğrenim, eğitim, beceri ve deneyimler kadar temel görev ve 
sorumlulukları da kapsar. İhtiyaç duyulan davranışsal yetkinliklerin detaylandırılması personel seçimi, 
görev anlayışı ve performans değerlendirmesi gibi konularda büyük kolaylıklar sağlar. Yetkinlik 
çerçeveleri ayrıca çalışanları yüksek iş performansına götüren etkin öğrenme yollarını da belirleyerek 
insan kaynakları geliştirme stratejilerine katkıda bulunur.

ICAO’NUN ORTA VADELI HEDEFI
Havacılık söktöründe insan kaynakları gelişimine yönelik yetkinlik esaslı yaklaşımlar nesnellik, şeffaflık 
ve iş beklentisi anlayışlarını teşvik eder niteliktedir. Sistemik yaklaşım beceri eksiklerini tespit ederek 
ideal performans düzeyine ulaşmayı amaçlar.
Bununla birlikte, yetkinlik esaslı eğitimin havacılık sektöründe uygulanması en başta havacılığa dair 
spesifik pozisyonlar için ayrıntılı yetkinlik çerçevelerinin belirlenmesine bağlı orta vâdeli bir hedeftir. 
Bu da havacılık sektörünün tüm branşlarında iş tanımlarının daha net biçimde yapılmasını, ayrıca işe 
alımlarda çok daha gelişmiş bir standartlaşmaya gidilmesini zorunlu kılmaktadır.    
Yetkinlik çerçeveleri katı ve kuralcı değerlendirme ölçütlerinden ziyade performansı esas alan hükümlerdir 
ve kısıtlayıcılıktan çok yapıcılığı ön planda tutan bir yaklaşımla benimsenmeli ve uygulanmalıdırlar.

STRESSING THE COMPETENCY-
BASED APPROACH: 
THE NEW ICAO TRAINING POLICY*

ICAO’NUN YENI EĞITIM POLITIKASI: 

YETKINLIK ESASLI YAKLAŞIM* 

• Instructional programmes that cater to the learning styles and needs of their target audiences.
• Participants’ progression through the instructional programme at their own rate; so long as they 
demonstrate effective attainment of the specified competencies.
• Satisfactory completion of training, based on achievement of all specified competencies.

IMPACT ON HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
A competency-based model needs to be ‘embedded’ in the human resources development framework of an 
organization. The model should drive processes such as selection, orientation, training and evaluation. The 
result is a systematic approach to human resources development: training is customized to the knowledge, 
skills and attitudes that are needed.
Using a competency-based model for recruitment will assist in identifying the right fit of an individual during 
selection. It will also better prepare incumbent staff for promotion into specific positions through development 
plans and training. In addition, guidance received through a performance review system will be based on 
the same competency model. This will make the entire process more objective, effective and successful, 
ensuring that the organization is clear regarding the competencies required for each responsibility.
Competency-based job descriptions define roles and key responsibilities, as well as requisite and preferred 
education, training, skills and experience. Detailing required behavioural competencies facilitates personnel 
selection, role comprehension and performance evaluation. Competency frameworks also assist in human 
resources development strategies by identifying effective learning paths for successful performance on the job.

ICAO’S MID-TERM GOAL
Competency-based approaches in human resources development promote objectivity, transparency and 
common understanding of job expectations in aviation. It is systemic approach to identify skill gaps and to 
progress towards expert performance.
Establishing competency-based training in aviation, however, is a mid-term goal that is dependent first and 
foremost on the establishment of detailed competency frameworks for specific aviation-related positions. This 
requires clearer descriptions for all jobs across the aviation industry, in addition to improved standardization 
of professional employment.
Competency frameworks are performance-based provisions rather than prescriptive benchmarks and should 
be employed in a constructive rather than restrictive manner.

(*)  Bu yazı, ICAO Training Report, Vol.1, No.2’de yayımlanmıştır. 
(*) This article was published in ICAO Training Report, Vol.1, No.2.
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two years and not to have any 
children in the first five years in 

the industry. Between 1978 and 
1979, first getting married and then 

having children were allowed. As a 
result, being a stewardess became 

popular,” she says.
Between 1979 and 1981, she works 

as the vice president of TASSA (Airlines 
Flight Attendants’ Association). Meanwhile, 

she gets married and becomes a mother in 
1982.

After a few years, she becomes an instructor-
stewardess. She has a lot of training, including 

emergency training. 
During the period that Prime Minister Turgut Özal 

is in power, she is again assigned as the VIP 
flight attendant. She is sent to the United States of 
America for a special training program on the Prime 

Minister’s airplane named G3 in May 1987. She attends a five-week training 
course on airplane types together with the pilots. She explains her excitement 
in her own words: “I not only stayed in the world’s most beautiful hotels and 
experienced different lifestyles in distant places but also had the chance to serve 
the late Turgut Özal, who was one of our country’s most important assets.” 
“Flights to the Far East began during Prime Minister Özal’s time in power,” says 
Elmira Baykal. “We flew to China-Beijing-Tokyo-Singapore in a DC10 together 
with 200 businessmen. Özal used to say, “Hopefully, we will be flying to many 
destinations one day in the future.” I remember us making a table by turning a 
box upside down in the airplane’s kitchen. We were having a quick bite to eat 
while the passengers were sleeping. Mr. Özal came by and joined the team. He 
was really a modest man.”
One day when they were flying from Istanbul to Ankara on the Prime Minister’s 
airplane, they were involved in an accident. There was a sudden power outage 
and the connection with the tower was lost. Ms. Elmira remembers the event 
like it was yesterday. The anxiety she felt that day can still be seen on her face 
when she tells the story. 
“It was a night flight. It was around 9 PM. I was the emergency instructor 
responsible for giving instructions in case of an emergency. While I was 
thinking about how to explain the situation to our Prime Minister, he realized 
that something was wrong and asked me, “What’s going on?” I told him that the 
engine sounded good but there was an electrical problem. He was so calm and 
even-tempered that he showed no sign of anxiety.” 
“We landed blindly. It was a great success for our pilot. We evacuated the 
airplane by jumping out from the rear cargo door within ten seconds.”
After the event, Elmira Baykal starts experiencing unbearable stomach ache but 
doesn’t care. However, she goes to the doctor when the pain becomes severe 
and learns that her stomach is perforated due to stress. After a short while, she 
also learns that she has a duodenal ulcer.
We ask her if she was scared. “Yes, I was scared but I was not concerned for 
myself, I was concerned for our Prime Minister. Because this man, who loved 
his country, was undersigning revolutionary innovations that would make the 
country step into a new age,” she says. 
I observed an amazing professionalism while listening to Elmira Baykal. She 

Elmira Baykal is a Kazan Tatar born in Manchuria. Her life changes 
when she goes to the United States for the AFS (American Field 
Service) scholarship that she is granted as a high school senior. She 

experiences the advantages of speaking a foreign language and traveling around 
the world. In addition to Turkish and Tatar, she can speak Russian as a native 
language. Thanks to the progress she made in learning the English language at 
high school, she has no problem finding a job when she returns from the United 
States.
She is hired by American-Turkish Foreign Trade Bank soon after applying for 
the job. Although her salary is good, she dreams of traveling the world and 
seeing new places, different people and different lives. She decides to become a 
stewardess in spite of her family’s wish to see her in a stable position at a bank. 
The year is 1974. She starts working for Turkish Airlines. 
Thanks to her ability to speak three languages, her smart appearance in the 
uniform and most importantly, her willingness to become a stewardess, she is 
assigned as a VIP flight attendant at the end of her first year. She serves Fahri 
Korutürk, the reigning President during her first VIP flight. She serves Pope Jean 
Paul on his domestic flights during his visit to Turkey in 1979.
“I traveled the world thanks to this profession. I met different people, learned 
about distant cultures I could never have imagined and saw people I could never 
have seen,” she says. And adds, “I would once again choose aviation if I were 
born again, but this time as a pilot.” 
“In the past, it was mandatory for stewardesses not to get married in their first 

1979-1981 yılları arasında TASSA’da (Hava Yolları Kabin Memurları Derneği) 
başkan yardımcılığı görevini de üstleniyor. Bu arada evleniyor ve 1982 yılında 
anne oluyor.
Bundan birkaç sene sonra ise onu eğitmen hostes görevine getiriyorlar. Acil 
durum eğitimi dâhil birçok eğitim alıyor. 
Başbakan Turgut Özal döneminde yeniden VIP kabin memuru görevine seçiliyor. 
1987 yılı Mayıs ayında G3 isimli Başbakanlık uçağı için Amerika Birleşik 
Devletleri’ne özel eğitime gönderiliyorlar. Kaptanlarla beraber beş haftalık uçak 
tip eğitimleri alıyor. Kendini çok şanslı hissettiğini şu sözleri ile ifade ediyor: 
“Hem dünyanın en güzel otellerinde kalıp, en ücra yerlerindeki farklı yaşamları 
görebildim hem de ülkemizin büyük değerlerinden biri olan rahmetli Turgut Özal’a 
hizmet ettim.” 
“Özal döneminde ilk kez Uzak Doğu’ya seferler başladı.” diyor Elmira Baykal. 
“Dönemin uçaklarından DC10 ile, 200 iş adamıyla beraber Çin-Pekin-Tokyo-
Singapur seferlerini yaptık. Özal, etrafındakilere ‘Gün gelecek, dünyanın birçok 
yerine uçacağız inşallah.’ derdi. Bir keresinde uçağın mutfağında bir kasayı 
ters çevirip masa yapmıştık. Yolcular uyuyorken hızla bir şeyler atıştırıyorduk. 
Rahmetli Özal yanımıza geldi, ekiple birlikte o da atıştırdı. Çok mütevazı bir 
kişiliğe sahipti.”
Başbakanlık uçağı ile bir gün İstanbul’dan Ankara’ya giderken kaza geçiriyorlar. 
Uçağın elektrikleri aniden kesiliyor ve kule ile bağlantı kopuyor. Dün gibi hatırlıyor 
bu olayı Elmira Hanım. Anlatırken ciddileşen yüzünde o günkü endişe var adeta. 
“Gece uçuşuydu. Saat akşam dokuz civarıydı. Acil durum eğitmeniydim ve 
olası durumlarda komutları ben verecektim. Tüm bunları Başbakanımıza nasıl 
anlatırım diye düşünürken o anlamıştı yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ve 
bana ‘Kızım ne oluyor?’ diye sordu. Efendim, motor sesi iyi geliyor ama elektrik 
arızası var, dedim. Öyle soğukkanlı ve itidalliydi ki hiç telaş etmedi ve adeta kılını 
kıpırdatmadı.” 
“Kör iniş yaptık. Pilotumuzun müthiş başarısıydı. On saniye içinde arka kargo 
kapısından atlayarak uçağı boşalttık.”
Olayın ertesinde dayanılmaz mide ağrıları oluyor ama aldırmıyor Elmira Baykal. 
Ama durum ciddileşince doktora gidiyor ve stresten midesinin delindiği ortaya 
çıkıyor. Çok geçmeden 12 parmak bağırsak ülseri olduğunu da öğreniyor.
Soruyoruz “Korkmadınız mı?” diye. “Evet, korkmuştum ama endişem kendim 
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Güneş BATUM ESEN (Harbiye Satış Müdürlüğü / Harbiye Sales Management Office)

Elmira Baykal, Mançurya doğumlu bir Kazan Tatarı. Onun hayatı, lise 
son sınıfta kazandığı AFS (Amerikan Field Service) bursuyla Amerika’ya 
gitmesi ile değişiyor. Yabancı dil bilmenin, dünyayı gezmenin 

avantajlarını görüyor. Türkçe ve Tatarcanın yanı sıra Rusçayı ana dili gibi 
konuşuyor. Lisede öğrendiği İngilizcesini de ilerletince Amerika’dan dönüşünde 
iş bulması zor olmuyor.
Amerikan-Türk Dış Ticaret Bankası’nın ilanına başvurması ile işe alınması bir 
oluyor. Her ne kadar maaşı iyi olsa da onun aklı fikri dünyayı gezmek; yeni yerler, 
farklı insanlar, farklı yaşamlar görmekte. Ailesi daha sabit bir görevi olsun diye 
bankada kalmasını önerirken o hostes olmaya çoktan karar veriyor. 
Yıl 1974. Türk Hava Yolları’nda işe başlıyor. 
Üç dili ana dili gibi konuşması, üniformayı iyi taşıması ve en önemlisi mesleğe 
olan yatkınlığı ile bir yılını doldurduğunda kendisini VIP görevinde buluyor. İlk VIP 
seferinde dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e hizmet ediyor. 1979 yılında 
Papa Jean Paul Türkiye’ye geldiğinde onun yurt içindeki uçak yolculuklarında da 
görev yapıyor.
“Ben dünyayı bu meslek sayesinde gezdim. Çok farklı insanlar tanıdım ve 
hayatımda hiç bilemeyeceğim kültürleri öğrendim, göremeyeceğim insanları 
gördüm.” diyor. Dünyaya bir daha gelse yine havacılığı seçeceğini söylüyor. 
“Ama bu kez pilot olmayı isterdim.” diyor. 
“Eskiden hosteslerin işe girdikten sonra iki yıl evlenmesi, beş yıl da çocuk sahibi 
olması yasaktı. 1978-1979 yıllarında, önce evliliğe, sonra da çocuk sahibi olmaya 
onay çıktı. İşte o zaman hosteslik tercih edilen bir meslek oldu.” diye ekliyor.

BULUNMAYI GEREKTIRIYOR.”

BÜYÜK 
FEDAKÂRLIKLARDA

“KABIN MEMURLUĞU,

“BEING A FLIGHT ATTENDANT 
INVOLVES MAKING A HUGE 
NUMBER OF SACRIFICES.”
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değil, Başbakanımız adınaydı. Çünkü ülkesini seven bu adam, ardı ardına ülkeye 
çağ atlatacak yenilikler yapıyordu.” diyor. 
Elmira Baykal’ı dinlerken müthiş bir profesyonelle karşı karşıya kaldığımı 
görüyordum. Anlatırken dahi kontrol ediyor her kelimeyi. Bir dolu anısını 
paylaşırken, havacılık üzerine vermesi gereken bir bilgi varsa onu da sakin, 
dingin bir eğitmen edasıyla anlatıyor.
“1986-1987 yıllarında bir gün İstanbul’dan Londra’ya uçuyoruz. Business’ta bir 
İngiliz devlet görevlisi üzerine içecek döktü. Çok üzüldü; uçaktan iner inmez katılması 
gereken bir toplantısı olduğunu söyledi. Baktım çok üzülüyor ve ne yapacağını 
şaşırmış durumda, kendisine lekeyi çıkarması konusunda yardımcı oldum.” 
Aradan üç ay geçiyor ve Elmira Baykal Kabin Hizmetleri Başkanlığı’na çağrılıyor. 
İngiliz devlet görevlisi, Türk ev sahipliğini unutamayacağını söyleyerek bir 
teşekkür mektubu göndermiş.
“Aslında yaptığım doğru bir şey değildi, bunu iyi biliyordum. Ama onun o üzgün 
hâlini görünce dayanamamış, yardımcı olmak istemiştim. Kabin Hizmetleri’nden 
çağrılınca da uyarı alacağımı düşünürken elime teşekkür mektubunu vermişlerdi.” 
diyor.
Elmira Baykal, “Yolcular bana emanettir.” diyor.
Bir başka sefer sırasında, 20’li yaşlarda, iri yapılı genç bir yolcu, İngilizce olarak 
bağırmaya başlıyor “Uçağı indirin!” diye. Önce tepki vermiyor Elmira Hanım. 
Genç, bağırarak kokpite doğru yürüyünce, uçakta bulunan doktorun yardımıyla, 
sonradan şizofreni hastası olduğunu öğrendikleri ve uçağın düşeceğinden 
korkan yolcuyu güçlükle kontrol altına alabiliyor.
“Çok yorucu ve zor bir uçuş oldu.” diyor Elmira Baykal.
Bir gün de Avustralya’dan dönüş uçağında iki tane küçük çocuğu olan bir anne, 
önceden belirtmediği için çocuklarından sadece birisine koltuk organize edildiği 
ve diğerine edilmediği için yaygara koparıyor. Puset takmaya müsait koltuklarda 
iki yabancı uyruklu yolcu oturuyor. 
“Bizim ekip bu yolculara ricacı oluyor ama yolcular yer değişimini kesinlikle 
kabul etmiyorlar. Baktım anne hiçbir türlü sakinleşmeyecek; onların yanına 
gittim, yere dizimin üzerine çöktüm ve gözlerine bakarak ‘Yardımınıza ihtiyacım 
var.’ dedim. Bir tanesi aniden yerinden fırladı ve evet, deyiverdi. Ben de ekibim 
de uzun sürecek bu yolculuk için krizi atlatmıştık.”
“Bazen buna mecbursunuzdur. Yolcular uçağa binerken salt kendi kültürlerini 
ve değerlerini değil, o anki duygusal durumlarını da taşıyabiliyorlar. Bu yüzden 
yolcu psikolojisini anlamak ve farklı milletlerin kültürel değerlerini öğrenmiş 
olmak büyük avantaj oluyor.”
Elmira Baykal’ın emeklilik sonrası işe başladığı bir hava yolu şirketinde verdiği 
dersler arasında “Yolcu Psikolojisi” de var. Burada genç hostesleri eğiten Elmira 
Hanım, “Bu mesleği gençlere öneriyorum ama taşımaları gereken bazı özellikler 
var. Bunlardan ilki insanları sevmek, ikincisi pozitif olmak, bir diğeri de kabin 
memurluğu mesleğini hafife almamak.” diyor.
“Ben annelik-evlilik-uçuş üçgeninde, düzenli yaşadığım ve prensipli 
olduğum için sanıldığı kadar zorlanmadım. İster istemez anneliğiniz arka 
planda kalıyor. Siz çocuğunuzdan uzakta yatıda oluyorsunuz. Anneanneler, 
babaanneler yanlarında olsalar dahi çocuğunuzun birçok anını paylaşamıyor, 
yaşayamıyorsunuz. Bu meslek, büyük fedakârlıklarda bulunmayı gerektiriyor 
ama dengeyi iyi kurarsanız bu durum kolaylaşıyor.” 
“Emekli olduktan sonra günlerce rüyamda bavul hazırladığımı gördüm. Ben 
çok severek yaptım bu mesleği.” diyen Elmira Baykal bol bol okuyor ve fırsat 
buldukça piyanosunun başına geçiyor. “Aslında iyi değilimdir ama bu beni 
dinlendiren bir alışkanlık oldu. Genç arkadaşlara da bir hobileri olmasını tavsiye 
ederim.” diyor.

looks like she is double-checking every word when she is telling a story. 
While sharing her memories, she also adds information about aviation in 
the calm, quiet manner of an instructor.
“We were flying from Istanbul to London one day between 1986 and 
1987. A British government officer in Business Class spilled some drink 
on himself. He was really upset and said that he had to attend a meeting 
just after he got off. Seeing him so upset and not sure what to do, I helped 
him clean the spot on his clothes.” 
Three months later Elmira Baykal is invited to Cabin Services Directorate. 
That British government officer sent her a letter of thanks stating that he 
would never forget the Turkish hospitality.
“Actually, what I did wasn’t right; I knew that. But I did want to help him 
seeing him so upset. When I was called by Cabin Services, I thought that 
I was going to get a warning but I received a letter of thanks,” she says.
“The safekeeping of passengers is my duty,” says Elmira Baykal.
During another flight, a large, young guy in his 20s starts to scream 
“Land the plane!”  At first, Ms. Elmira ignores him. But when the young 
man starts walking towards the cockpit screaming, she gets him under 
control with the help of the doctor on the plane and they later learn that the 
passenger was afraid that the plane would crash as he had schizophrenia.
“It was a very tiring and difficult flight,” says Elmira Baykal.
One day a mother with two kids on a return flight from Australia 
complained about some missing seats arranged for her kids although 
she only wanted a seat for one child. There were two foreign passengers 
in the seats that were suitable to use as baby seats. 
“Our team kindly asked these passengers to change their seats but they 
refused. Seeing that the mother would not calm down, I went over to 
them, knelt down on my knees and looking into their eyes said, ‘I need 
your help.’ One of them suddenly stood up and said ‘Yes.’ My team and 
I weathered the storm, which would have been really difficult for such a 
long flight.”
“Sometimes you have to do this. Passengers not only bring their culture 
and values to the plane, but they also bring their emotions. Therefore, it’s 
a great advantage if you understand passenger psychology and know the 
values of different cultures.”
“Passenger Psychology” is among the courses Elmira Baykal has 
been teaching in an airline company since she retired. Training young 
stewardesses, Ms. Elmira says, “I recommend this profession to young 
women but they need to have certain skills. The first is to love people, 
the second is to be positive and the third skill they need to have is not to 
underestimate being a flight attendant.”
“I didn’t face as many difficulties as I thought because I’m a disciplined 
and principled person in the motherhood-marriage-flight triangle. 
Inevitably, motherhood remains in the background. You may be sleeping 
somewhere far away from your child. Your child’s grandmothers are 
taking care of them; even so you cannot share or see many moments in 
their life. This job requires big sacrifices but it gets easier if you balance 
everything.” 
“I dreamed of packing my suitcase for days after I retired. I really loved 
my job,” says Elmira Baykal. She reads a lot and plays the piano when 
she gets the chance. “I’m not actually that good at it but it has become 
a hobby that helps me to relax. I would recommend this hobby to the 
younger generation,” she says.
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SEYAHAT / TRAVEL

BIR ŞEHRE KARADAN GITMEKLE DENIZDEN 
GITMEK ARASINDA ÇOK FARK VARDIR
Barselona çok güzel bir şehir. Limana gemiyle yanaşanları, 

Colombus’un elli küsur metre uzunluğundaki bir sütun üzerinde duran 
heykeli karşılar. Eliyle denizi işaret eden heykelin yönü, Hindistan’ın 
gerçek yönünü gösteriyor olabilir. Heykel 1886’da yapılmış. Bu 
anıtın Barselona’dan çok Sevilla’da olması yakışık alırdı, çünkü 
Colombus’un Amerika’ya gidiş gelişlerinde ana karada asıl kullandığı 
liman orasıydı.

LAS RAMBLAS
Limandaki bu büyük anıtın arkasında ünlü Las Ramblas Caddesi 
bulunur; Lorca’nın “bu dünyada hiç bitmemesini istediğim tek 
sokak” dediği cadde. Las Ramblas’nın orta kısmı yayalara açık, iki 
yanı ağaçlarla sınırlandırılmıştır. Büfeler, illüzyonistler, müzisyenler, 
pandomimciler, ressamlar, sporcular, falcılar, çiçekçiler, kuşçular, 
kitapçılar, kafeler ve sokak sanatçıları bu caddededir. Barselona’da 
her şey burada denebilir. 24 saat yaşayan bu cadde beş kısımdan 
oluşur. İlk kısmı “Rambla de Canaletes”te bir çeşme bulunur. İnanışa 

THERE IS A DIFFERENCE BETWEEN TRAVELING TO A 
CITY BY LAND AND TRAVELING BY SEA
Barcelona is a beautiful city. A statue of Columbus stands on a column over 

fifty meters tall and welcomes those who approach the port by ship. Pointing at the 
sea with its right hand, the statue may be pointing towards India. The monument 
was built in 1886. Seville may have been a more appropriate location than Barcelona 
to build this monument, as Columbus used a port in Seville to come back and forth 
from “America”.

LAS RAMBLAS
 Behind this enormous monument lies Las Ramblas Street which Lorca described as 
“the only street in this world that I wish goes on forever”. Las Ramblas Street is open 
to pedestrians and lined with trees on both sides. You can see kiosks, illusionists, 
musicians, mimes, artists, athletes, fortune tellers, florists, bird raisers, book stores, 
coffee shops and street performers along this street. It might be said that this street is 
the heart of Barcelona. The street that never sleeps is comprised of five parts. In the 
first part “Rambla de Canaletes”, there is a fountain. It is believed that whoever drinks 
from this fountain will come back to the city again one day. The second part is called 
“Rambla dels Estudis”. It is named after a university founded in the 16th century. 

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

Geçmişle bugünün aynı karede buluştuğu şehir:

Barselona
The city joining past and present: Barcelona
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göre bu çeşmeden su içenler bir kez daha şehre gelirlermiş. İkinci kısım, “Rambla 
dels Estudis”tir. Adını XVI. yüzyıl yapımı bir üniversiteden almıştır. İsimlerini eski 
manastırlardan alan diğer bölümlerde de “Gran Teatre del Liceu” adındaki opera 
binası, Barselona Çağdaş Sanat Müzesi, birkaç adım daha yürüyünce Plaça 
Reial, demirden yapılmış modern bir binada pazar alanı “Mercat de la Boqueria” 
bulunur. Taze ve salamura balıklar, deniz mahsulleri, et, salam, sosis gibi 
şarküteri ürünleri, sebzeler, meyveler, tatlılar, hamur işleri, taze kesilmiş İtalyan 
makarnaları ve çeşit çeşit baharatlar gibi saymakla bitmeyecek kadar çok ve 
lezzetli yiyecek ve içeceklerin satıldığı, yerel halkın (şehirde yaşayanların) hâlâ 
alışveriş yaptığı pazar alanında Juan Miro’nun yaptığı seramikler duvar ve yer 
süslemesi olarak kullanılmıştır. 

“GEÇMIŞINE SAHIP ÇIK, BUGÜN IÇIN YAŞA!” 
Bazı şehirlerin tarihî yerlerini gezip etkilenir, çok zaman ilginç buluruz. 
Barselona’da şehrin eski kısmının devamında yeni şehir inşa edilirken, bu geniş 
caddelerde yapılan yeni binalarda üslup denenirken genel karakter bozulmamış. 
Kıyıda kurulu eski kentin sokakları oldukça dar. Las Ramblas’ın sonunda Plaza de 
Catalunya’da şehrin yeni kısmına geçiliyor. Bu geniş caddenin üzerinde Gaudi’nin 
ve diğer mimarların (Carlos Buigas, Jujol) olağanüstü binalarından bazıları 
bulunuyor. Örneğin Casa Mila ya da “taş ocağı” anlamına gelen La Pedrera, yine 
Gaudi’nin Batllo Evi, bitişiğinde Amatller Evi… 1912’de yapımı tamamlanan Casa 

In other areas, named after old monasteries, you can visit the opera house “Gran 
Teatre del Liceu”, the Barcelona Museum of Contemporary Art, Plaça Reial a few 
steps ahead of the museum and “Mercat de la Boqueria”, a public market situated 
underneath an iron structure. In this public market, you can purchase countless 
delicious items of food and drink, including delicatessen such as fresh and salted 
fish, seafood, meat, salami and sausages, vegetables, fruits, sweets, pastry, fresh 
cut pasta and various seasoning. Ceramics designed by Juan Miro are used as wall 
and floor ornamentation in the public market and local residents of the city often visit 
to do their shopping. 

“EMBRACE YOUR PAST, LIVE FOR TODAY!” 
Most of the time tourists visit historical regions of a city and find these places 
interesting. So, when the new part of the city with its new buildings and wide streets 
was being constructed, the atmosphere of Barcelona’s historical regions was taken 
into account. The streets of the old city located near the shore are very narrow. At the 
end of Las Ramblas, Plaza de Catalunya connects the old to the new part of the city. 
There are some extraordinary buildings on this wide street, designed by architects 
such as Gaudi, Carlos Buigas and Jujol. For instance, you can visit Casa Milà and 
Casa Batlló, both designed by Gaudi, as well as Casa Amatlle in the same part of 
the city. Better known as La Pedrera, meaning the “The Quarry”, the construction 
of Casa Milà was completed in 1912. The facade is composed of lime stone, has 

Mila, La Pedrara olarak da bilinir. Yapının dış cephesi kireç taşından 
yapılmıştır, dalgalı bir yapıya sahiptir ve hiç düz duvarı yoktur. 
Ferforjeden yapılmış balkonları vardır. Casa Mila’nın çatısı ve bacaları 
Barselona’nın simgelerinden biri hâline gelmiştir. Yapı 1980’lerde 
oldukça bakımsız kalmış, dış cephedeki seramik parçacıkları 
kirlenmiş, çoğu kaybolmuş ve kireç taşı hava kirliliğinin etkisiyle is 
tutmuştur. 1990’ların ortasında bina bakıma alınmış, bütün seramikler 
tek tek temizlenmiş, kaybolan taşların benzerleri yerine yerleştirilmiş 
ve dış cephedeki is lekeleri temizlenmiştir. Ayrıca yapının muhteşem 
bir tavan arası bölmesi vardır ama bu bölme 1950’lerde odalara 
bölünerek kullanılmıştır. Restorasyon çalışmalarında da bu odalar 
yıkılmış ve tavan arası orijinal mimarisine kavuşturulmuştur. Burada 
günümüzde Gaudi’nin eserleri sergilenmektedir. Odaların Gaudi’nin 
tasarımı olan mobilyalarla, kapılarla, kapı kollarıyla ve süslemelerle 
dekore edilmiş olması oldukça dikkat çekicidir. Tavan arasından, 
hava yağışlı değil ise terasa çıkılır. Buradaki havalandırma kuleleri, 
bacalar ve merdivenler de sıra dışı bir mimarinin eseridir. Yoldan 
görünmemelerine rağmen bu yapılar için bile mozaik süslemeler 
kullanılmıştır. Terasın tasarımında da dış cepheyle uyumlu dalgalı 
bir tasarım uygulanmıştır. Terasta 12 adet baca bulunur. 12 adet 
olmalarının sebebi ise, Gaudi’nin 12 havariye gönderme yapmasıdır. 
Terastan muhteşem bir Barselona manzarası izlenir. Ayrıca yazları 
burada caz performansları dinlenebilir.  
Gaudi’nin sadece dış cephesini ve iç tasarımını yaptığı Casa 
Batllo, Passeig de Gràcia’nın dikkat çekici bir yapısıdır. 2005’te 
UNESCO Dünya Mirasları arasına girmiştir. Modernizmin 
başyapıtlarından biri kabul edilen bu yapı, ön cephesinde pek çok 
sembol barındırır. Yapının süslemesinde Gaudi, çatıda seramik 
parçacıkları ve ön cephede mozaikler kullanmıştır. Gaudi’nin 
tarzını en iyi yansıttığı yapılardan biri olan Casa Batllo, kıvrımlı dış 
hatları, kullanılan farklı dokuları, malzemelerin kullanılışı ve parlak 
renkleriyle önünden geçenlerin dikkatini hemen üzerine çeker. Dış 
cephede deniz sembolize edilmiştir. Sanki güneş ışınları bir havuza 
vurmuş gibi bir görüntü elde edilmiştir. Parabolik şekilli çatısı ve 
bacalarıyla inanılmaz bir görünüme sahip bu yapı, özellikle gece 
ışıklandırıldığında görülmelidir. Yapının giriş katı ve ilk katındaki 
odalar ziyarete açıktır ve büyük beğeni toplar. 1890’larda modernist 
sanatsal değerlere, sanayileşme ve zenginleşme döneminde de 
yatırım yapan, muhafazakâr davranmayan Katalanların entelektüel 
ve sanatsal dünyaya yakınlığı görülür bu cadde üzerinde. Özgün 
yaratıcı mimarların zenginler için yaptıkları evler kenti plastik sanatlar 
cennetine dönüştürmüştür.
Eski Barselona, pek çok şehirde olduğu gibi katedralin çevresinde bü-
yüyüp gelişmiş. Çeşitli gotik binaların olduğu mahallenin adı “Barri Go-
tic”. Yapımı yüz yıl süren büyük katedrali bir rehber eşliğinde gezmek, 
ayrıntıları yakalamaya yardımcı olacaktır. Katedralin tasarımında Rö-
nesans ve Orta Çağ mimarisinin etkileri hissedilir. Sivri uçlu gotik tarz 
çan kulelerde, yüksek kemerlerde, gotik koro sıralarında, şapellerde 
ve sunakta bu etki rahatlıkla görülür. Özellikle sunağın arkasındaki şa-
pellerdeki altar panoları mutlaka görülmelidir. Sunağın altındaki Santa 
Eulalia’nın kaymak taşından yapılmış mezarı da oldukça etkileyicidir. 
Katedralin en çok beğenilen yeri ise kemerli yoludur. Burası portakal, 
manolya ve palmiye ağaçlarının olduğu, kuşların uçuştuğu sakin bir 

an undulating design and does not have any flat walls. The balconies 
are made of wrought iron. Today, the roof and chimneys of Casa Milà 
have become some of the symbols of Barcelona. Casa Milà was in poor 
condition in the early 1980s, ceramics covering the facade had become 
dirty, most of them were lost and the lime stone was sooty as a result of 
air pollution. In the mid-1990s, the building was restored; all the ceramics 
and sooty lime stone of the facade were cleaned and missing ceramics 
were replaced with similar ones. This building also has an amazing 
attic, which was divided into rooms in the 1950s. But during restoration 
these rooms were pulled down and the attic resumed its original design. 
Today, works of Gaudi are displayed in the building. It is remarkable to 
think that the rooms are decorated with furniture, doors, door handles 
and ornaments all designed by Gaudi. If it’s not raining, it is possible to 
step up onto the terrace via the attic. The ventilation towers, chimneys 
and stairs to the terrace are also examples of extraordinary architecture. 
Although they cannot be seen from the street, these features are covered 
in mosaics. The terrace also has an undulating design, similar to the 
facade. There are 12 chimneys in the terrace. The chimneys represent 
the 12 apostles. The terrace lays before you the wonderful scenery of 
Barcelona. Jazz performances are also given here in the summer.  
Casa Batlló is one of the remarkable buildings of Passeig de Gràcia. The 
facade and interiors of this building were designed by Gaudi. In 2005, 
Casa Batlló became a Unesco World Heritage Site. Acknowledged 
as one of the masterpieces of modernism, this building hosts many 
symbols on the front side of the facade. Gaudi used ceramics on the roof 
and mosaics on the front side of the facade. One of the buildings that 
best reflects Gaudi’s style, Casa Batlló attracts the attention of passers-
by with its undulating exterior lines, different textures, use of different 
materials and bright colors. The sea is symbolized in the facade. When 
you look at the facade, it’s as though sunshine reflects off water. With 
an incredible appearance thanks to its parabolic roof and chimneys, this 
building should be seen at night. The ground floor and the rooms on the 
first floor are open to the public and they gain the admiration of visitors. 
On this street, it is possible to see that Catalans were very interested in 
the intellectual and artistic world, that they invested in modern artistic 
values during the 1890s and that they did not act conservatively and 
cease investing during industrialization and enrichment periods. Houses 
designed for the wealthy by original and creative artists transformed the 
city into a plastic arts paradise.
Like many other cities, the old city in Barcelona extends around the 
cathedral. The neighborhood in which Gothic buildings are located 
is called “Barri Gotic”. Touring the cathedral that took 100 years to 
complete with a guide will help you catch the details. The effects of 
Renaissance and Middle Age architecture can be seen in the design 
of the cathedral. This effect can easily be seen in the pointed Gothic 
bell towers, arches on high points, Gothic chapel benches, chapels and 
altars. The altarpieces behind the altars in the chapels should not be 
missed. The alabaster grave of Santa Eulia located behind the altar is also 
very impressive. The most admired place in the cathedral is the arched 
path. The path is almost like a shelter for birds, full of orange, magnolia 
and palm trees. It is possible to visit the cathedral terrace by taking an 
elevator from the chapel. From here, you can view the scenery of Barri 
Gotic. Furthermore, every Sunday afternoon sardana (a dance typical of 

1. Tapas Bar’a gidip Patatas Bravas ve Pan Catalan (domatesli ekmek) yemek
2. Dünya futbol devinin stadını ve oradaki atmosferi görmek için bir kere de olsa, 98 bin kişi kapasiteli Camp Nou stadına maça gitmek
3. Yürüyerek ara sokakları fark etmek. Ünlü yazar Hermann Hesse de gezilerinde hep yürümeyi tercih ettiğini belirtir ve şunları söyler: 

“Pazardaki ve sokaktaki yaşam, güneşin dansı, topraktaki ve sokaktaki gölgeler, bir ağacın gökyüzüne uzanan ucu, bir hayvanın sesi 
ve hareketi, insanların yürüyüşü ve davranışı… Sokakların kalabalığı… İç dünyasında bunları aramadan, yaşamın kaçış yollarını 
sorgulamadan seyahate çıkan insan, geriye bomboş döner.”

1. Go to a Tapas Bar, eat Patatas Bravas and Pan 
Catalan (tomato bread)
2. Even if just once, go to a match at the Camp Nou 
stadium. It has 98,000 seats so you can see the 
stadium of one of the world’s biggest football clubs 
and soak up the atmosphere.
3. Walk around and discover the alleys. The famous 
writer Herman Hesse says that he always prefers 
walking when he visits a city: “Life in a public 
market or on streets, the dance of the sun, shadows 
falling on earth and streets, a tree reaching to sky, 
sound and the movement of an animal, walking and 
behaviors of people... Crowded streets... A person 
traveling without looking for these things inside him 
and who doesn’t question the escape routes of life 
returns home with nothing worthwhile.”

Barselona’ya gidilirse yapmadan dönülmemesi gereken üç şey:

Three things you need to do if you visit Barcelona: 

La Sagrada Familia

Salvador Dali Müzesi
Salvador Dali Museum

Colombus Anıtı
Columbus Monument

“Kadın ve Kuş”, Joan Miro
“Dona i Ocell”, Joan Miro 
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sığınaktır. Şa-
pelden bir asansör-

le katedralin terasına çıkılabilir, 
buradan Barri Gotik manzarası seyredi-

lebilir. Ayrıca her pazar öğleden sonraları kated-
ralin önünde sardana (Katalan halk dansı) gösterileri yapılır.

Katedralin çevresinde Kardinal Sarayı ve San Severo Kilisesi de 
bulunur. Bazı kitaplarda katedralin olduğu bölgede daha önceleri bir Roma 

tapınağı, daha sonra da bir Arap camisi olduğu yazıyor. Tarih boyunca bu alan 
dinî bir merkez olmuş. 
Çevre avlular ve kemerli çeperlerle tamamlanan gotik mahalleden çıkınca 
Picasso Müzesi’ne geliniyor. Barselona’nın en çok ziyaret edilen ve mutlaka 
görülmesi gereken müzelerinden biri, Museo Picasso’dur. 

PICASSO, MIRO, GAUDI, SALVADOR DALI
Carrer Montcada üzerindeki beş adet Orta Çağ sarayının birbirine bağlanmasıyla 
kurulmuş olan müzenin üç sarayı sürekli sergi olarak Picasso’nun üç binden 
fazla eserini barındırır. Diğer iki sarayda süreli sergilere yer verilir. Bu müze, 
Paris’tekinden sonra, en büyük Picasso müzesidir. Picasso, 1895-1904 
yılları arasında Barselona’da yaşamıştır ve bu dönemde empresyonizm ve 
sembolizm akımının etkisinde kalmıştır. “Mavi dönemim” dediği eserlerini de 
yine Barselona’da oluşturmuştur. Müzede bu dönemlerden eserleri görmek 
mümkündür. Müze, 1962 yılında ressamın eserlerinin erken dönem örneklerinin 
toplanmasıyla kurulmuştur. 1981 yılında Picasso’nun eşinin müzeye Picasso’nun 
seramik çalışmalarını bağışlamasıyla müzenin içeriği genişlemiştir.
Kente rengini veren bir başka ressam da Juan Miro. Barselona’da doğan Miro, 
1920’de Paris’e gidene kadar resim yapmak için çok çalışmış. Eleştirmenler 
onun çok yetenekli değil de azimli olduğunu dile getiriyorlar. Miro ve Picasso 
Barselona’da değil Paris’te tanışır ve Picasso, Miro’nun bir resmini satın alır. 
1921’de Hemingway’in satın aldığı “Çiftlik” resmi ise Miro’nun artık farklı bir 
tarzı olduğunu göstermektedir. 1950’lerde Juan Miro, duvar resimleri ve heykelle 
de ilgilenir. Picasso gibi Juan Miro’nun da bir müzesi bulunuyor Barselona’da. 
Müzenin binası da başlı başına bir sanat eseridir. Bina, ünlü mimar Josep Lluis 

Catalonia) performances take place in front of the cathedral.
Cardinal Palace and Cappella Sansevero are located near 

the cathedral. Some books document that there used to be 
a Roman temple and later an Arabian mosque in the area around the 

cathedral. Throughout the history, this place has been a religious center. 
Once you work your way through the surrounding courts and arched walls of the 
Gothic neighborhood, you arrive at the Museu Picasso. Museu Picasso is one of the 
most visited and must-see museums in Barcelona. 

PICASSO, MIRO, GAUDI, SALVADOR DALÍ
The museum is comprised of five medieval palaces in Carrer Montcada and three of 
these palaces reserve more than 3000 works by Picasso, displaying the paintings 
throughout the year. Other two palaces organize temporary exhibitions. This museum 
is the second biggest Picasso museum, following the one in Paris. Picasso lived in 
Barcelona between the years of 1895-1904 and he was affected by impressionism 
and symbolism movements in this period. He created his “Blue Period” works in 
Barcelona. You can see these paintings in the museum. This museum was founded 
in 1962, after early works of the painter had been collected. The content of the 
museum expanded when Picasso’s wife donated his ceramic works in 1981.
Juan Miro is also among the painters who give this city its color. Born in Barcelona, 
Juan Miro worked very hard to be able to paint so that he could go to Paris in 
1920. Critics claim that he is not extremely talented, but very ambitious. Miro and 
Picasso never met in Barcelona but they did meet in Paris. Picasso bought one of 
Miro’s paintings. The painting by Miro called “The Farm” bought by Hemingway in 
1921 shows that his style had changed by that time. In the 1950s, Juan Miro also 
developed an interest in mural painting and sculpture. As with Picasso, there is also 
a museum filled with Miro’s works in Barcelona. This museum is a masterpiece 
on its own. The building was designed by the famous painter Josep Lluis Sert. The 
purpose of his design was to display the works to visitors in natural daylight, and 
this was achieved. This way, it looks as though the works are displayed outside, 
although they are inside. The museum has Miro’s pencil drawings, sculptures and 
mural paintings on display. You can see Miro’s sculptures in various parks and his 
wall mosaic designs in are part of the public market (Mercat de la Boqueria).
Another personality affecting the city’s architecture is Gaudi. It is said that Gaudi’s 
style is inspired by nature. Along with other buildings in the city, “La Sagrada Familia” 
cathedral is a must-see masterpiece by Gaudi. Not every magnificent building is 
beautiful. However, “La Sagrada Familia” cathedral is magnificent, aesthetic and 
beautiful. Gaudi worked until the end of his life to complete this work; however he 
had only finished one of the towers by the time he died. In spite of the technological 
advancements of the century, the construction is still not complete. 

Sert tarafından yapılmıştır. Tasarımda amaç, eserlerin doğal gün ışığında ziyaretçilere 
sunulmasının sağlanmasıdır ve başarılı da olunmuştur. Böylece eserler binanın 
içerisinde olsa da, sanki dış mekânda sergileniyormuş izlenimi yaratır. Müzede 
Miro’nun karakalem çalışmalarına, heykellerine ve duvar halılarına yer verilmiştir. 
Parklarda heykellerini, pazar yerinde (Mercat de la Boqueria)  duvarlarda mozaiklerini 
görmek mümkün Miro’nun.
Şehir mimarisinde bir başka baskın karakter de Gaudi. Gaudi için mimariyi doğaya 
yaklaştırdığı söylenir. Şehirdeki binalarından bağımsız olarak “La Sagrada Familia” adlı 
katedral de görülmezse anlatılamaz bir eserdir. Her muhteşem bina her zaman güzel 
olmaz; “La Sagrada Familia” katedrali hem muhteşem hem estetik hem güzel. Gaudi, 
hayatının sonuna kadar bitirmek için çalıştığı ve bitiremediği katedralin sadece bir 
kulesini tamamlayabilmişti. Yüzyılın bütün teknolojik imkânlarına rağmen yapı “bitmiş 
hâli”ne hâlâ ulaşamamış. 
1900-1914 tarihleri arasında, Güel ailesinin soyluluk göstergesi olarak yaptırılmış olan 
Güel Park, 1923’ten sonra halka açılmıştır. Gaudi’nin sanatını anlamak için olağanüstü 
bir fırsat sunan Güel Park, masallardaki pasta evlere benzeyen iki kule ile karşılar 
ziyaretçileri. Güel ailesinin İngiliz bahçelerine olan düşkünlüğü ve Gaudi’nin mimari 
eserlerinde doğadan esinlenmesi bu parkta hayat bulmuştur; köprülerin altındaki 
sarkıtlar, bahçe kapısı işlemeleri ve yapılar eşsizdir. Burası adeta bir açık hava Gaudi 
müzesi niteliğindedir. Özellikle bahçenin alt girişini süsleyen seramik kaplı kertenkele, 
parkın sembolü ve omurga kemikleri biçiminde süslenmiş giriş ile iki tarafındaki evler 
mutlaka görülmelidir. Güel Park, tüm Barselona’yı gören bir tepe üstündedir. Teras 
olarak adlandırabileceğimiz bölümü, tüm kenarları dalgalı bir oturma grubu ile süsleyen 
mimar, limanı ve şehri uzaktan seyretme imkânı sağlamıştır. Seramikle süslü bu uzun 
ve tüm terası çevreleyen oturma grubu, parkın en ilgi çeken bölümlerinden biridir.
Salvador Dali’nin Barselona’nın kuzeyinde, Fransa sınırına yakın bir kasaba olan 
Figueres’teki müzesi de mutlaka zaman ayrılması gereken, dünyaca ünlü müzelerden 
bir tanesidir. Müzede 20. yüzyılın ve sürrealist akımın en tanınmış ressamı olan Dali’nin 
karakalem çalışmaları, yağlı boya tabloları, kısa filmleri ve üç boyutlu çalışmaları 
sergilenmektedir. 1960’ta Figueres belediye başkanının, yıllar önce Dali’nin ilk 
sergisine ev sahipliği yapmış ve iç savaşta zarar görmüş olan Belediye Tiyatrosu’nu 
“Dali Tiyatrosu ve Müzesi” adıyla restore etmeye karar vermesiyle müzenin inşaatına 
başlanmıştır. Dali, 1974’e kadar müzenin inşaatı ve dekorasyonuyla bizzat ilgilenir ve 
bu projeye çok emek ve zaman harcar. Müze 1974’te açıldıysa da, Dali 1980’lerin 
ortasına kadar ufak eklemeler ve değişiklikler yapmaya devam etmiştir. 23 Ocak 
1989’da kalp yetmezliğinden ölen Dali, Figueres’te kendi adını taşıyan müzenin 
mahzenine gömülmüştür. 
Resimlerinde Katalan kırsalını sıkça kullanmakla birlikte Dali, daha çok Madrid ve 
Paris’te yaşamıştır. Dali’nin eserlerini ve kullandığı sembolizmi anlamak için 1942’de 
yayımladığı otobiyografisi okunabilir. 

Constructed as an indication of aristocracy for the Güell family between 
the years of 1900-1914, Park Güell was not open to the public until 1923. 
Offering an extraordinary opportunity to make sense of Gaudi’s art, Park Güell 
welcomes its visitors with two houses that look like buildings made of candy 
in fairy tales. The Güell family’s fondness for English gardens and the fact 
that Gaudi was inspired by nature affected the design of this park. Stalactites 
under bridges, engravings on garden gates and structures in this park are 
unique. It is almost like an outdoor Gaudi museum. The mosaic salamander 
at the main entrance to the garden is the park’s symbol; the entrance designed 
in the shape of a spine with houses on both sides is a must-see. Park Güell 
is located on a hill which offers a full view across Barcelona. Gaudi, who put 
serpentine seating around the edges of what we may call a terrace, provided 
us with the opportunity to gaze at the port and the city from afar. Surrounding 
the whole terrace, this long serpentine seating covered with ceramics is one 
of the most interesting places in the park.
Located in the north of Barcelona, Dalí Theater and Museum in Figueres, 
a town near the French border, is a world famous, must-see museum. In 
this museum, pencil drawings, oil on canvas paintings, short films and three 
dimensional works of art are displayed. Dali is the most famous 20th century 
painter of the surrealist movement. When the mayor of Figueres wanted to 
restore the City Hall Theater — which hosted the first Dalí exhibition and 
was damaged during civil war — and turn it into the “Dalí Theater and 
Museum” in 1960, the construction began. Dalí was personally involved with 
the construction and decoration of the museum until 1974 and put a lot of 
time and effort into the project. Even after the museum opened in 1974, Dalí 
continued to make small additions and modifications until 1980. Dalí died of 
heart failure on September 23, 1989 and he was buried in the crypt of the Dalí 
Theater and Museum in Figueres. 
Although he frequently depicts Catalonia countryside in his paintings, 
he mostly lived in Madrid and Paris. You can read Dalí’s autobiography, 
published in 1942, to help you get to grips with his works and symbolism. 
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AKADEMİ’DEN HABERLER / NEWS FROM THE ACADEMY

According to the new rule put into effect by the Director General 
of Civil Aviation and European Aviation Safety Agency (EASA), 
practical training on aircraft maintenance types should be 

provided by training institutions with Part 147 approvals. Within this 
context, the relevant Part 147 approved institution has been rendered the 
sole authorized institution for identifying content for practical training, 
creating the necessary quality procedures and authorizing instructors.
In accordance with the relevant rule, Turkish Aviation Academy 
Technical Training Department has completed the necessary 
arrangements and preparations pursuant to Part-66 and externalized 
these to its Maintenance Training Organization Exposition (MTOE). 
Within the framework of authorization approved by the Director General 
of Civil Aviation, Turkish Aviation Academy has commenced practical 
training sessions covering different types of aircraft maintenance. Our 
Academy will also be able to provide EASA approved practical training 
and publish the “Certificate of Recognition” following EASA approval of 
MTOE, which is currently being inspected. 
The first part of this two-stage training will be completed virtually in a 
computer environment, the “Synthetic Training Device”. In the second 
stage, participants will be given applied training in an actual plane in a 
hangar.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Europen Aviation Safety 
Agency (EASA)’nin yeni kuralına göre; uçak bakım tip kurslarındaki 
pratik eğitimleri, Part 147 onayı almış eğitim kurumlarının üstlenmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili 147 kuruluşu; pratik eğitim içeriklerini 
belirlemek, ilgili kalite prosedürlerini oluşturmak, eğitmenlerini yetkilendirmek 
gibi hususlarda tek yetkili kurum hâline getirilmiştir.
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi Teknik Eğitim Müdürlüğü, ilgili kural 
gereğince, Part-66’ya göre gerekli düzenlemeleri ve hazırlıkları yapmış 
ve bunları MTOE’sine (Maintenance Training Organization Expositon) 

yansıtmıştır. SHGM tarafından onaylanmış olan yetki çerçevesinde, 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nde tip pratik eğitimleri verilmeye 
başlanmıştır. Akademimiz, şu an inceleme aşamasında olan MTOE’nin 
EASA tarafından onayını müteakip EASA onaylı pratik eğitimleri de 
verebilecek ve “Certificate of Recognition” yayımlayabilecektir. 
İki aşamadan oluşacak olan pratik eğitimler; birinci aşamada 
“Synthetic Training Device” denilen bilgisayar ortamında sanal olarak, 
ikinci aşamada ise hangarda gerçek uçak üzerinde uygulamalı olarak 
verilecektir.

THE ACADEMY HAS BEEN AUTHORIZED 
TO PROVIDE PRACTICAL AIRCRAFT 
MAINTENANCE TRAINING

AKADEMI, UÇAK BAKIM EĞITIMLERINDE 
PRATIK EĞITIM YETKISI ALDI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan SHT 17-2 Sivil 

Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı gereğince, sadece yetkili 
kurumlar sivil havacılık güvenliği ile ilgili eğitimleri verebilmektedirler. Türk 
Hava Yolları;  SHT 17-2 Talimatı kapsamında, başvuruda bulunarak gerekli 
tüm süreçlerini tamamlamasını takiben “Havacılık Güvenliği Eğitim Kuruluşu 
Yetki Belgesi”ni Temmuz 2013’te almış bulunmaktadır. 
Havacılık güvenliği eğitimleri; Güvenlik Başkanlığı, Eğitim Başkanlığı (Türk 
Hava Yolları Havacılık Akademisi) ve Uçuş Eğitim Başkanlığı’nın ortak 
çalışması sonucu hazırlanmıştır. Eğitim Kurumu Ticari Yetki Belgesi’nin 
SHGM tarafından onaylanması, havacılık güvenliği eğitimlerinin hem Türk 
Hava Yolları çalışanlarına hem de sivil havacılık sektöründe görev yapan 
diğer tüm kuruluşların çalışanlarına  verilmesine olanak sağlamaktadır.
Ülkemizde, SHGM tarafından onaylanmış ticari yetki belgesine sahip üç 
kuruluştan bir tanesi olan Türk Hava Yolları, güvenlik eğitimlerini yine 
SHGM tarafından yetkilendirilmiş ve konusunda uzman eğitmenler ile 
gerçekleştirmektedir. İlgili yetkinin alınmasıyla, havacılık sektöründe 
güvenlik eğitimlerinin verilmesi yönünde, Türk Hava Yolları’nda  önemli 
bir ilke  imza atılmıştır. 

According to the SHT 17-2 Civil Aviation Security Training and Certification 
Guidelines published by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), 
only authorized institutions can provide training on civil aviation security. 
Within the scope of the SHT 17-2 Guidelines, Turkish Airlines obtained 
the “Civil Aviation Training Institution Authorization Certificate” in July 
2013 after applying and completing all the necessary processes. 
Aviation Security training has been prepared thanks to the Directorate 
of Security, Training Directorate (Turkish Aviation Academy) and 
Flight Training Directorate, all working in cooperation. As the Training 
Institution Commercial Authorization Certificate has been approved by 
DGCA, it is possible to provide aviation security trainings to Turkish 
Airlines employees and the employees of all other institutions in the 
aviation sector. In Turkey, being one of three institutions with a DGCA 
approved commercial authorization certificate, Turkish Airlines provides 
security trainings thanks to instructors who are experts in their fields 
and authorized by DGCA. Turkish Airlines is leading the way in providing 
security trainings in the aviation sector by obtaining this authorization. 

TÜRK HAVA YOLLARI, SHGM ONAYLI HAVACILIK GÜVENLIĞI EĞITIMLERINI VEREBILEN ENDER KURULUŞLARDAN BIRI OLDU / 
TURKISH AIRLINES BECAME ONE OF THE FEW ORGANIZATIONS PROVIDING AVIATION SECURITY TRAININGS APPROVED BY DGCA

Türk Hava Yolları; Barış Kartalı Projesi kapsamında Boeing firmasının bir alt yüklenicisi olarak, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı teknik personeline bakım eğitimleri, pilotlarına uçuş eğitimleri, ayrıca mühendislik 
desteği, saha desteği ve diğer lojistik destekleri sağlamak üzere, iki yıllık garanti süreci için Aralık 2004’te 
bir sözleşme imzalamıştır. Ancak uçakların teslimatındaki gecikmelerden ve değişen ekonomik şartlardan 
dolayı eski anlaşmanın revize edilmesi ihtiyacı duyulmuş ve her iki taraf müzakereler yaparak yeni bir 
anlaşma imzalamıştır.
Karşılıklı müzakereler neticesinde, ana sözleşmenin haricinde dört adet Barış Kartalı uçağının C ve D 
bakımlarının HABOM tesislerinde yapılmasına ve küçük komponent tamir bakımlarının da yine Türk Hava 
Yolları Teknik A.Ş. tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
Barış Kartalı uçakları; Boeing 737-700 uçaklarının güçlendirilmiş gövdesinin ve Boeing 737-800 uçaklarının 
kuyruk ve iniş takımlarının kullanıldığı, AWACS uçaklarından daha gelişmiş elektronik cihazlara sahip 
uçaklardır. Bu uçaklar havada on saat kalabilmekte ve uçaklara havadan yakıt ikmali yapılabilmektedir. Çok 
yüksek irtifadan uçabilme ve yerdeki dost ve düşman hedefleri ayırt edebilme yeteneğine de sahiptirler.
İlk uçak teslimatının bu yılın sonuna doğru yapılması planlanmaktadır. Teslimatı müteakiben Konya’da dört 
FSR, bir bakım planlayıcı ve bir de ST&E destek elemanı görev yapacaktır. İki FSR da İstanbul’da yedek 
olarak bekletilecektir. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi teknik eğitmenlerinden fark kursları almış olan 
beş eğitmen, belirli aralıklarla Hava Kuvvetleri Komutanlığı teknik personeline Konya’da eğitim verecektir. İlk 
uçağın C bakımının Haziran 2014, D bakımının ise Ağustos 2014’te yapılması planlanmaktadır.

Barış Kartalı Projesi anlaşması imzalandı / Peace Eagle Project contract signed

Acting as a subcontractor for Boeing for the Peace Eagle Project, Turkish 
Airlines signed a contract in 2004 for providing maintenance training to 
technical personnel and flight training to pilots of the Turkish Air Force, as well 
as engineering support, field support and other logistic support activities for a 
two-year warranty period. However, both parties needed to revise the original 
contract due to delays in delivering aircrafts and the changing economic 
conditions; a new contract was signed following negotiations.
As a result of the negotiations, the decision was taken to carry out C and 
D maintenance work on four Peace Eagle aircrafts at HABOM plants and 
for Turkish Technic Inc. to carry out repair and maintenance work on small 
components, in addition to the master contract.
The body of Boeing 737-700 aircrafts, and empennage and undercarriage of 
Boeing 737-800 aircrafts are used for Peace Eagle aircrafts, which are equipped 
with more advanced electronic devices than AWACS aircrafts. These aircrafts 
have an endurance of ten hours with the possibility of aerial refueling. These 
aircrafts are capable of flying at very high altitudes and identifying enemy targets.
The first aircraft delivery is planned for the end of this year. Following the 
delivery, four FSRs, one maintenance planner and one ST&E support person 
will be employed in Konya-Turkey. Also, two FSRs will be employed as backups 
in Istanbul. Five instructors, who have completed different courses provided by 
technical instructors of Turkish Aviation Academy, will train the Turkish Air 
Force’s technical personnel in Konya at regular intervals. C maintenance of the 
first aircraft is planned for June 2014, and D maintenance for August 2014.
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The negotiations between Turkish Aviation Academy and IATA 
started in the middle of 2011 and were concluded at the end of 
that year. Our academy has been given the roles of Authorized 

Training Center (ATC) and Regional Training Partner (RTP).
After this period, mutual relationships developed on the basis of trust, 
which is a sign that better joint projects are to come. Turkish Aviation 
Academy is the IATA Regional Training Partner that organized the most 
number of trainings in 2012. Joint trainings helped improve cooperation, 
and the 2012 IATA Training Partner Congress, which was hosted by our 
Academy and received full marks from all participants, played a crucial 
role in terms of strengthening relationships.
As the Authorized Training Center (ATC) of IATA, our Academy can 
provide IATA trainings at our own location and with our own instructors. 
Trainings, which will be given in English and Turkish, were determined 
within the framework of discussions and agreements with IATA. Under 
the scope of the Regional Training Partnership (RTP) Agreement, our 
Academy can provide trainings to students from all over the world at our 
own location and with IATA instructors, as we hold the title of Regional 
Training Partner.
Unfortunately, Istanbul has been the only possible location that is within 
the scope of both these agreements. As a positive result of joint projects 
and bilateral discussions, these partnerships have now taken on a 
different dimension. With the latest agreement, Turkish Aviation Academy 
and IATA have the opportunity to organize joint trainings all over the world. 

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından IATA ile 2011 yılının 
ortalarında başlayan görüşmeler 2011’in sonunda sonuçlanmış 
ve Akademimiz, gerekli denetimlerin ardından IATA’nın Yetkili 

Eğitim Merkezi (ATC) ve Bölgesel Eğitim Ortağı (RTP) olmuştur.
Bu sürecin sonrasında karşılıklı güvene dayalı olarak geliştirilen ikili 
ilişkiler, daha güzel ortak işlerin gerçekleştirileceğinin sinyalini vermiştir. 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 2012 yılında dünya çapında en 
fazla eğitim düzenleyen IATA Bölgesel Eğitim Ortağı unvanını almıştır. Bir 
taraftan, düzenlenen ortak eğitimlerle işbirliği pekişmiş; diğer taraftan da 
Akademimizin ev sahipliğini yaptığı ve tüm katılımcılar tarafından tam not 
alan 2012 IATA Eğitim Ortakları Kongresi, IATA ile ilişkilerin daha da güçlü 
kılınmasında önemli bir rol oynamıştır.
IATA’nın Yetkili Eğitim Merkezi (ATC) olarak Akademimiz, IATA’nın 
eğitimlerini kendi lokasyonunda, kendi eğitmenleriyle verebilmektedir. 
Eğitimler hem İngilizce hem de Türkçe verilebilecek şekilde IATA ile 
anlaşma ve görüşmeler çerçevesinde belirlenmiştir. Bölgesel Eğitim 
Ortaklığı (RTP) Anlaşması kapsamında ise; IATA’nın bölgesel eğitim ortağı 
sıfatıyla Akademi, dünyanın dört bir yanından gelen kursiyerlere IATA’nın 
kendi eğitmenleriyle, yine kendi lokasyonunda eğitim planlayabilmektedir.
Ne var ki her iki anlaşmada da İstanbul ile sınırlı bir lokasyon söz konusu 
olmuştur. Ortak çalışmaların ve ikili görüşmelerin olumlu bir sonucu 
olarak bu ortaklıklar, artık daha farklı bir boyut kazanmıştır. Yapılan son 
anlaşmayla, bundan böyle Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve IATA, 
tüm dünyada ortaklaşa eğitim düzenleyebilme imkânına kavuşmuştur. 

OUR ACADEMY 
BREAKS BOUNDARIES 
IN IATA TRAININGS

IATA’nın ve Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin marka 
gücünün birleşmesiyle, Akademimiz artık sadece İstanbul’da değil, 
tüm dünyada IATA ile ortaklaşa eğitim düzenleyebilecektir.

Now that IATA has combined with the brand power of Turkish 
Aviation Academy, our Academy will be able to organize trainings 
in cooperation with IATA all over the world, not just in Istanbul.

AKADEMIMIZ IATA EĞITIMLERINDE 

SINIRLARI AŞIYOR

As part of the social responsibility project carried out 
on the occasion of the 90th anniversary of the treaty 
of amity signed between Turkey and Poland, a group 

of children selected from a Polish Child Protection Agency and 
Polonezköy, a village at the Asian side of Istanbul founded by 
Polish settlers in the mid-1800s, visited our Flight Training 
Center.
Özlem Deniz, İnci Özbek Kayabaş and Rüya Yılmaz from the 
Center conducted a comprehensive demo tour for the children. 
During the tour, our Cabin Emergency Evacuation Trainers and 
hands-on training stations at the Flight Training Center were 
demonstrated to our little guests. The children who participated 
in virtual flights aboard the simulators were given educational 
information and then awarded their certificates of observership.
The sightseeing tour of Istanbul, which was organized in order 
to reflect historical and cultural relations between the two 
countries and to advertise our Company as well, was filmed 
to be broadcast as a documentary by TV Polonia, Polish state 
television, and a number of Turkish TV channels.
Daniel Ohotski who accompanied the group on behalf of 
Polonezköy stated that such social responsibility projects 
enable organizations to make a difference in the international 
competition by strengthening friendship between nations. Mr. 
Ohotski also said that they were very pleased to see that the 
children from Polish Child Protection Agency and Polonezköy 
came together in a common culture, and they had a great time 
thanks to the event held by our Company.

Türkiye ve Polonya arasında imzalanan dostluk antlaşmasının 90. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında, Polonya’daki bir esirgeme kurumundan seçilmiş olan çocuklar ve Polonezköy’den 
seçilen çocuklar Uçuş Eğitim Merkezi’ne konuk oldu.

Çocuklara, Merkezimizden Özlem Deniz, İnci Özbek Kayabaş ve Rüya Yılmaz eşliğinde kapsamlı bir tanıtım organizasyonu 
gerçekleştirildi. Uçuş Eğitim Merkezimizde bulunan Kabin Acil Durum Eğitimi Simülatörleri ve uygulama istasyonları 
tanıtıldı. Simülatörlerde sanal uçuş uygulamalarına da katılan çocuklara eğitici bilgiler aktarıldı. Ardından kendilerine 
gözlemci sertifikaları takdim edildi. 
İki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağların anlatılabilmesi ve Ortaklığımızın tanıtımının yapılması amacıyla gerçekleşen 
İstanbul gezisi, belgesel olarak Polonya Devlet Televizyonu “Polonia” ve Türkiye’deki çeşitli TV kanalları tarafından 
yayımlanmak üzere kayda alındı.
Polonezköy adına gruba eşlik eden Daniel Ohotski, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin ülkeler arası dostluk ilişkilerinin 
pekişmesini sağlayarak kurumlar için uluslararası rekabette önemli bir fark yarattığını dile getirdi. Ohotski, Polonya esirgeme 
kurumundan gelen çocuklar ile Polonezköylü çocukların bir araya gelerek ortak kültürde buluşmasından büyük mutluluk 
duyduklarını ve Ortaklığımızın bu organizasyonu sayesinde çocukların unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını ifade etti. 

WE HOSTED POLISH CHILDREN FROM 
THE CHILD PROTECTION AGENCY AT 
OUR FLIGHT TRAINING CENTER

ESIRGEME KURUMU’NDAN 
POLONYALI ÇOCUKLARI UÇUŞ EĞITIM 
MERKEZIMIZDE AĞIRLADIK

AKADEMİ’DEN HABERLER / NEWS FROM THE ACADEMY
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Georgetown Üniversitesi MBA proje grubunun “Turkish Airlines’ 
Business Strategy Concerning New Airport in Istanbul” konulu 
proje çalışması kapsamında, Stratejik Planlama ve Yatırımlar 
Müdürlüğü’nden Muhammed Hulusi Akgül ve Hatice Kübra Bekçe 
eşliğinde Windy Shephard, Evan Ladd, Rahul Jindal, Chris Tally 
ve Nicholas A. Abramczyk Uçuş Eğitim Merkezimizi ziyaret etti. 
Ziyaret kapsamında katılımcılara, uçuş eğitim simülatörleri ve 
kabin simülatörleri tanıtıldı, A330-340 simülatöründe sanal uçuş 
yaptırıldı. 
Ayrıca eğitim kalitesini ve uçuş emniyetini maksimum seviyeye 
çıkaran Dangerous Goods, Fire and Smoke, Oxygen System, 
Survival, Normal Safety ve Inflight Security uygulama istasyonları 
hakkında bilgiler verildi. Ziyaretin son aşamasında, uçak içinde 
gerçek yangını yansıtan üstün teknoloji ürünü yeni yangın 
simülatörümüz Real Fire Fighting Trainer (RFFT) tanıtıldıktan 
sonra ziyaretçilere sertifikaları takdim edildi.
Katılımcılar; Türk Hava Yolları’nın, son dönemdeki büyüme 
ivmesiyle birlikte eğitimde de dünya standartlarının üstüne 
çıktığını ve uçuş eğitimine son derece önem verdiğini vurguladı.
Tanıtım organizasyonu, Georgetown Üniversitesi proje grubu 
tarafından büyük ilgi gördü.

Uçuş Eğitim Merkezi’nin sürekli yenilenen teknoloji ve altyapı yatırımları, 
Tunus’un önde gelen gazetesi “Le Quotidien”de geniş yer buldu. 
Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen kapsamlı tanıtım organizasyonu 
çerçevesinde Tunus’tan gelen basın mensupları Uçuş Eğitim Merkezi’ni ziyaret 
etti. Gerçekleştirilen tanıtım turunun ardından “La Presse” gazetesinin yazı işleri 
müdürü Chokri Ben Nasir, “Le Temps” gazetesi yazarı Sana Farhat, “Echourouk” 
gazetesi yazarı Asma Sahboun, “Quotidien” gazetesinin genel müdürü Chokri 
Baccouche ve Tunus müdürü Metin Gözüaçık, Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan 
Sedat Şekerci eşliğinde simülatörde uçuş deneyimi yaşadılar. Uzman pilotların 
gözetiminde gerçekleştirilen deneyimde, basın mensupları olumsuz hava şartları,  
türbülans ve sis gibi, uçakta yaşanabilecek tüm tecrübeleri aynı anda yaşadı. 
Simülatörde yaşadıkları zengin ve eğitici uçuş sonrası gazeteciler, gökyüzünden 
İstanbul’u izlemenin heyecan verici olduğunu ve bu sıra dışı deneyimden büyük 
mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Yazar Chokri Baccouche, simülatördeki uçuş deneyiminin ardından izlenimlerine 
“Le Quotidien” gazetesinde detaylı olarak yer verdi. Gazetenin 12 Mayıs tarihli 
“Sur les Rives du Bosphore, la Fiesta Bosse Fort” başlıklı yazısında, Türk Hava 
Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’nde uçuş emniyetine direkt etki eden simülatör 
eğitim süreçlerinin, Merkez’in disiplinli eğitim anlayışı sayesinde büyük bir 
başarı ile gerçekleştiğinden bahsedildi. Yazıda ayrıca, Türk Hava Yolları Uçuş 
Eğitim Merkezi’nin; yakın gelecekte bölgedeki birçok hava yolu şirketinin de 
ihtiyaçlarını karşılayacağı ve İstanbul’un, bölge ülkelerinin hava yolları için bir 
eğitim merkezi hâline dönüşmesini sağlayacağı belirtildi.

Fildişi Sahili’nin en büyük şehri ve ticari merkezi olan ve Batı Afrika’nın Paris’i olarak bilinen Abidjan, birçok ülke vatandaşını cezbeden 
kozmopolit bir merkez konumundadır. Türk Hava Yolları’nın, Temmuz 2012’de Abidjan hattını açmasıyla birlikte Türkiye ve Fildişi 
Sahili arasındaki ticari ilişkiler büyük gelişim göstermiştir.  
Abidjan Basın Heyeti, Büyükelçi Jeanne Guehe ve Abidjan Şefi Aytekin Uyar ile birlikte 20 Mayıs 2013 tarihinde Uçuş Eğitim 
Merkezimizi ziyaret etti. 
İlgili uçakların kabininde olası acil durum senaryolarını gerçeğe uygun olarak yansıtan B737, A310, A340 CEET (Cabin Emergency 
Evacuation Trainer), A320 CEET, A320 ve B777 
Door Trainer cihazları basın mensuplarına tanıtıldı. 
Uygulamalı eğitimler kapsamında, uçak içinde 
gerçek yangını yansıtan ve uygulamaya olanak 
sağlayan yeni yangın simülatörümüz RFFT (Real 
Fire Fighting Trainer) hakkında bilgiler verildi. 
Ziyaret esnasında Abidjan Büyükelçisi Jeanne 
Guehe ile görüşmeler yapılarak kabin eğitimleri 
alanında yeni bir işbirliğinin temelleri atıldı. 
Görüşmede Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi 
yetkilileri tarafından, Air Cote D’Ivoire şirketindeki 
kabin ekiplerinin eğitim ihtiyaçlarına yönelik her 
türlü desteğin sağlanabileceği belirtildi.  

Geçtiğimiz nisan ayında Hannover Airport tarafından, sosyal medya ve Kuzey Batı Almanya’nın radyosu 
“Radyo 21” vasıtasıyla halka duyurulan bir yarışma gerçekleştirildi.
Hannover Airport’un düzenlemiş olduğu bu yarışmaya katılmak üzere iki farklı grup seçildi. Her grup, üç 
yarışmacı ve bir lider olmak üzere dört kişiden oluşuyordu. Ortaklığımızın sponsor olduğu bu organizasyon 
kapsamında, Team Turkish Airlines katılımcıları, Türk Hava Yolları’nın Hannover Pazarlama Şefi Atlıhan 
Atilla Ersöz eşliğinde Eğitim Merkezimizi ziyaret ederek B777 simülatöründe pilot koltuğunda öğretmen 
pilot gözetiminde gerçeğiyle aynı bir gidiş-dönüş uçuş yaptılar. Simülatör uçuşu sonrasında, yarışmacılar 
başka bir yerde yaşama imkânlarının olmayacağı bu benzersiz deneyimden büyük heyecan ve mutluluk 
duyduklarını ifade ettiler.  
Gruplar, sponsor olan hava yolu şirketi ile iki farklı yöne uçuş gerçekleştirerek, bu seyahatleri sırasında hava 
yolunun hub’ında stopover yaptıktan sonra varış noktasına uçtular. Bu esnada Radyo 21 ile kurulan canlı 
telefon bağlantıları ve Facebook üzerinden, kendilerine her gün canlı olarak bir görev verildi. Bu görevi yerine 
getiren grup, görevin fotoğrafını çekerek Facebook’taki sayfaya yükledi. Hangi grubun fotoğrafı bir gün içinde 
en fazla beğeni toplarsa, o grup günün birincisi 
seçildi. Tüm yarışmalar ve görevler bittiğinde en 
fazla puanı toplayan takım birinci oldu. En fazla 
puanı toplayan Team Turkish Airlines, 9 Haziran’da 
Hannover Airport’ta yapılan “Tag der Luftfahrt” 
(Havacılık Günü) etkinliğinde ödülünü aldı.
Geniş kitlelere ulaşan etkinlik; Ortaklığımızın 
tanıtımının sosyal medya üzerinden, farklı bir 
yaklaşımla yapılmasını sağladı.

ABD Georgetown Üniversitesi MBA proje grubuna simülatör tanıtım turu 
Simulator demo tour for the MBA project group from Georgetown University 

Uçuş Eğitim Merkezi Tunus basınında / Tunisian newspaper covers the Flight Training Center

Accompanied by Muhammed Hulusi Akgül and Hatice Kübra Bekçe from the Management of Strategic Planning and 
Investments, Windy Shephard, Evan Ladd, Rahul Jindal, Chris Tally and Nicholas A. Abramczyk paid a visit to our Flight 
Training Center as part of the project work titled “Turkish Airlines’ Business Strategy Concerning New Airport in Istanbul” 
and carried out by the MBA project group from Georgetown University.
During the visit, flight and cabin simulators were demonstrated to the participants and a virtual flight was made on the 
A330-340 simulator.
Also, the participants were given information about Dangerous Goods, Fire and Smoke, Oxygen System, Survival, Normal 
Safety and Inflight Security hands-on training stations which maximize training quality and flight safety.
At the final stage of the visit, the participants were awarded a certificate of attendance after the demonstration of our new 
hi-tech fire-fighting simulator called Real Fire Fighting Trainer (RFFT) which realistically simulates fire conditions. 
The participants emphasized that Turkish Airlines has surpassed the world standards with its recent growth rate and it 
attaches great importance to flight training.
The demo tour drew considerable interest from the Georgetown University project group.

The Flight Training Center’s constantly renewed investments of technology and infrastructure got a wide 
coverage in Le Quotidien, a leading Tunisian newspaper.
Within the context of the publicity event held by Turkish Airlines, a group of journalists from Tunisia visited 
the Flight Training Center. Following the demo tour Chokri Ben Nasir, Managing Editor of “La Presse”, 
Sana Farhat, journalist at “Le Temps”, Asma Sahboun, journalist at “Echourouk”, Chokri Baccouche, 
Managing Director of “Quotidien” and Metin Gözüaçık, Turkish Airlines’ Manager of Tunisia experienced 
a virtual flight aboard the simulator with Captain Sedat Şekerci, Director of the Flight Training Center. 
During the flight carried out under the supervision of expert pilots the press members tried a number of 
adverse flight conditions such as bad weather, turbulence and fog one after another.
After the pleasant and informative flight they experienced, the journalist stated that it was exciting to 
watch Istanbul from the sky and that extraordinary experience 
made them very happy.
Chokri Baccouche detailedly shared his impressions about 
the flight experience he tasted in “Le Quotidien”. In his article 
titled “Sur les Rives du Bosphore, la Fiesta Bosse Fort” and 
published on May 12, Mr. Baccouche said that all simulator 
training processes which directly affect flight safety are 
conducted successfully at Turkish Airlines Flight Training 
Center thanks to the Center’s well-disciplined approach to 
training. In the article he also emphasized that in the near 
future Turkish Airlines Flight Training Center will meet the 
training needs of many airline companies in the region turning 
Istanbul into a training center for neighboring countries.

Known as the Paris of the West Africa, Abidjan, which is the 
biggest city and the commercial center of the Republic of Côte 
d’Ivoire, is a cosmopolitan center that attracts numerous people 
from various countries. Commercial relations between Turkey 
and the Republic of Côte d’Ivoire have grown considerably since 
July 2012 when Turkish Airlines launched the Abidjan line.
Accompanied by Ambassador Jeanne Guehe and Aytekin Uyar, 
Turkish Airlines’ Chief of Abidjan, the press group paid a visit to 
the Flight Training Center on May 20, 2013.
B737, A310, A340 and A320 Cabin Emergency Evacuation Trainer 
(CEET), which simulate possible emergency situation scenarios 
in the cabins of related aircraft, and also A320 and B777 Door 
Trainers were demonstrated to the press members. Then again, 
the visitors were given information about RFFT (Real Fire Fighting 
Trainer), our new fire-fighting simulator which imitates real fire 
conditions in the cabin as part of hands-on trainings. During the 
visit, negotiations were made with Ambassador Jeanne Guehe 
and the foundations of a new collaboration for cabin crew 
trainings were laid. Within the scope of the negotiations, it was 
underlined that Turkish Airlines would provide full support for the 
training needs of Air Cote D’Ivoire’s cabin crews.

In April, the Hannover Airport organized a contest which was publicized through social 
media and Radio 21, a leading radio corporation in north-western Germany.
Two different groups were selected to take part in the contest, and each group was 
composed of three contestants and a leader. Within the context of the event, which 
was sponsored also by Turkish Airlines, the members of Team Turkish Airlines paid a 
visit to our Training Center accompanied by Atlıhan Atilla Ersöz, Hannover Marketing 
Supervisor, and performed a realistic round-trip flight in the pilot seat of the B777 
simulator under the supervision of an instructor pilot. After the flight the contestants 
expressed that they were very pleased with the extraordinary experience which they 
could have never tasted in any other place.  
The groups made flights to two different destinations with sponsoring airline companies, 
and during these flights they first made a stopover at the hub of the related company then 
continued to their final destination. Meanwhile, they were assigned a mission everyday 
by way of live phone calls made through Radio 21 and on Facebook as well. Each group 
uploaded the photographs of their missions to the page on Facebook after accomplishing 
them. The group whose photographs were liked most by Facebook users was selected 
as the winner of the day. When all the games and missions were completed, the group 
that made the highest score was declared the winner of the contest. Having received 
the most points, Team Turkish Airlines was awarded a prize in the event called “Tag der 
Luftfahrt” (Aviation Day) held at the Hannover Airport on June 9.
The widely acclaimed event contributed to the publicity of our Company through social 
media with a different approach.

FILDIŞI SAHILI CUMHURIYETI’NDEN ABIDJAN BASIN GRUBU’NUN MERKEZIMIZI ZIYARETI / A VISIT TO THE CENTER BY THE 
ABIDJAN PRESS GROUP FROM THE REPUBLIC OF CÔTE D’IVOIRE

YARIŞMACILAR TÜRK HAVA YOLLARI’NI SEÇTILER / CONTESTANTS VOTED FOR TURKISH AIRLINES

Le Quotidien Dimanche 12 mai 201316 Reportage

Carnet de voyage à Istambul

Sur les rives du Bosphore, la fiesta bosse fort...
Istanbul, la ville aux multiples facettes, déploie son charme et ses mystères, le temps d’un voyage éducatif organisé  

par la Turkish Airlines en collaboration avec la TAV, le géant turc spécialisé dans la construction des aéroports.

 De notre envoyé spécial Chokri BACCOUCHE

I l règne une ambiance explosive au quartier Taksim en 
cette soirée du dimanche 5 mai. Le centre moderne 
d’Istanbul, situé sur la rive occidentale de la ville, est 
plein comme un œuf. Aux nombreux touristes qui 

fréquentent les lieux sont venus s’ajouter des milliers de 
supporters en délire qui ont débarqué en masse pour 
célébrer la consécration de Galatasaray, la célèbre équipe 
de football stanbouliote, qui vient de remporter pour la 2e 
année consécutive le titre de champion de Turquie à deux 
journées de la fin. Jeunes et moins jeunes, filles et garçons 
chantent à tue-tête en l’honneur de leurs héros dans une 
cacophonie de décibels et de klaxons. La foule bigarrée 
entre carrément en transe. Elle est au seuil d’une mysté-
rieuse 6e dimension. Des adolescents euphoriques 
grimpent à qui mieux-mieux au sommet d’un monument 
historique qui se dresse au centre de la place en l’honneur 
des martyrs de la révolution.

Les fumigènes multicolores fusent de partout éclairant 
de mille feux cette masse en liesse. Les flashs crépitent 
pour immortaliser l’événement et dessinent un tableau 
surréaliste constellé de petites étoiles électriques. Le 
football déchaîne toujours les passions et les Stanbuliotes 
ne se font pas prier pour fêter comme il se doit ce 19e titre  
remporté haut la main par l’équipe sang et or turque qui 
compte dans son effectif, cette année, des stars mondiales 
à l’image de l’Ivoirien Didier Drogba.

Connu pour ses hôtels huppés, ses restaurants très 
courus, ses pubs et ses boîtes de nuit branchés et ses 
innombrables boutiques de prêt-à-porter chic, Taksim 
chante et danse, ce soir, autour d’un trophée. Une ambiance 
folle, folle, folle. La magie du ballon rond fait vibrer les 
foules et la victoire donne lieu à un défoulement des sens 
dans une liesse généralisée. Très vite, la contagion gagne 
les visiteurs. Des touristes étrangers, sans doute galva-
nisés par l’énergie ambiante, embrassent à leur tour la 
bonne cause dans un remarquable mouvement de sym-
pathie et de solidarité footballistique. Allemands, Anglais, 
Français et ressortissants de plusieurs autres nationalités 
y mettent du leur et égrennent des airs festifs chacun dans 
sa langue natale. La bamboula restera de rigueur jusqu’à 
une heure très tardive de la nuit. 

La première soirée passée à Istanbul est, d’emblée, 
très haute en couleurs. Une entrée en matière tonitruante 
et un bain de foule revigorant pour tout visiteur qui découvre, 
pour la première fois, ou redécouvre pour la énième fois, 
les charmes inépuisables et les multiples facettes de ce 
magnifique quartier de la grande mégapole turque.

Cuisine raffinée
Le plat de résistance, objet de ce voyage éducatif or-

ganisé par la Turkish Airlines à l’intention de quatre jour-
nalistes tunisiens, a eu lieu, lundi 6 mai à la faveur d’une 
visite fort instructive aux services catering de la compagnie. 
Situé à l’aéroport international Kémal Atatürk, le service 
catering du transporteur turque occupe une immense 
bâtisse à l’aspect moderne et avenant. L’entrée se fait 
sous haute sécurité à travers des portails de détecteurs  
de métaux. Le bâtiment abrite plusieurs étages réservés 
à l’administration ainsi que de nombreux compartiments 
dédiés à l’hôtellerie et à la restauration. C’est ici que sont 
préparés tous les jours quelque 140.000 repas, chauds 
et froids ainsi que les gourmandises qui seront servis plus 
tard à bord des avions  de la compagnie au bon plaisir 
des passagers. Particularité: le catering de la Turkish 
Airlines est le fournisseur officiel d’autres compagnies 
nationales et internationales dont British Airways, Air 
France, Asia Airlines et Emirates.

Au total, le service catering géré en partenariat entre 
Do&Co et la Turkish Airlines fournit des prestations à 
environ 60 compagnies aériennes opérant dans  et hors 

de la Turquie. La coentreprise qui monte en puissance et 
dispose d’un portefeuille clients bien fourni accapare, 
aujourd’hui 70% du marché de la restauration en vol en 
Turquie. 

Nihan Basaran est la directrice du service client au 
catering. Après avoir enfilé une blouse blanche et une 
toque par mesures d’hygiène, nous voilà partis en sa 
compagnie pour une visite guidée à travers les différents 
compartiments du catering.

Dans cet immense laboratoire alimentaire, la tempéra-
ture ambiante est de 10 degrés Celcius, été comme hiver. 
Le personnel discipliné s’affaire dans le calme, chacun 
dans sa spécialité. Ici on trie et on lave les légumes. Là, 
on découpe aubergines, tomates et autres oignons et on 
sélectionne méticuleusement les feuilles de salade. Les 
gestes sont presque mécaniques et l’efficacité est le mot 
d’ordre commun à tous. Le temps est un facteur très 
précieux. L’exécution des commandes est un processus 
parfaitement synchronisé, de sorte que les pertes de temps  
inutiles sont bannies dans ce haut lieu de la gastronomie 
aérienne. Nourrir plus de 250.000 personnes chaque jour 
n’est pas une mince affaire. 

C’est une course  contre la montre  à laquelle se livrent 
chefs cuisiniers et leurs assistants, boulangers, ensacheurs, 
découpeurs et autres agents de livraison. Une flotte de 
100 camions fait un va-et-vient incessant entre le catering 
et les avions stationnés dans les différents aéroports turcs 
pour livrer leur précieuse cargaison.

Les chefs cuisiniers, les yeux rivés sur leurs fourneaux 
grillent les viandes, blanches et rouges et les senteurs 
épicés titillent les narines des visiteurs et les mettent en 
appétit. Le «favori du Sultan», un plat très apprécié de la 
cuisine ottomane, est la star incontestable et incontestée 
au service catering de la Turkish Airlines qui enrichit de 
plus en plus son portefeuille clients. Do&Co vient d’ailleurs 
d’obtenir les droits de traiteur pour l'itinéraire New-York-
Londres de British Airways qui est exploité 10 fois par jour, 
ce qui a permis à la société de glaner l’un des plus impor-
tants contrats  non-américains dans le secteur de l’aviation. 
L’appétit venant en mangeant, l’entreprise ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. Elle envisage d’ouvrir de nou-
velles passerelles en doublant sa taille tous les 5 ans. 
Do&Co est d’ailleurs cotée à la Bourse de Vienne et à 
celle d’Istanbul.

Attachez vos ceintures
Après les plaisirs du palais, place à la nourriture intel-

lectuelle. Sedat Sakerci est chef instructeur au centre de 
simulateurs de vol de la Turkish Airlines, l’un des plus 
importants de la région. Le centre offre une formation aux 
pilotes des compagnies aériennes, nationales et étran-
gères. Il dispose de simulateurs pour différents types 
d’avions tels que le A320 d’Airbus, le B777, le B77-800, 
le B737-400, le 300 ER, le R70/100... les stations CBT et 
CEET en taille avec mouvement en cabine offrent la 
possibilité de s’initier aux rudiments du vol dans des 
conditions virtuelles, mais bien réelles. La cabine du si-
mulateur B777 dans laquelle nous nous embarquâmes 
est constellée d’indicateurs high-
tech et de cadrans lumineux. Sedat 
Sakerci programme le plan de vol 
et nous voilà, peu de temps après, 
sur une piste virtuelle prêts pour 
le décollage. L’avion roule, met 
plein gaz et quitte peu à peu le 
tarmac. Il s’élève dans le ciel au-
dessus d’une ville virtuelle, Istanbul 
en l’occurrence, avec ses ponts 
suspendus, ses gratte-ciel, et son 
majestueux Bosphore. En bas, 
une interminable file de voitures 

miniaturisées défile dans les artères, les coins et les recoins 
de la ville. En pilotage automatique ou manuel, la sensa-
tion est forte. L’expérience  est aussi vraie que nature. La 
moindre erreur de manipulation de l’élève-pilote-journaliste 
déclenche automatiquement des sirènes d’alerte. Le si-
mulateur vire, plane, propose des conditions météorolo-
giques extrêmes avec grêle, chute de neige, vents forts, 
pluie et orage, invente des trous d’air qui secouent les 
passagers. Bientôt, il engage l’opération d’atterrissage. Sur 
le pare-brise du simulateur transformé en écran, la piste de 
l’aéroport apparaît au loin, éclairée par des centaines de 
feux de signalisation fixés au sol. L’élève-pilote et l’instruc-
teur réduisent la vitesse... le simulateur descend graduel-
lement, corrige au fur et à mesure sa trajectoire et atterrit.

Les as en herbe du manche à balai quittent la cabine 
les yeux écarquillés par cette expérience enrichissante 
qui ne s’offre pas tous les jours à des journalistes.

Croisière et plaisir
La nuit tombe sur Istanbul. Au programme de la soirée, 

une croisière sur le Bosphore à bord d’un luxueux yacht. 
La ville d’Istanbul fondée au VIIe siècle avant J.C. et 
connue alors sous le nom de Byzance, joue depuis sa 
création un rôle géopolitique essentiel. Elle est située à 
un emplacement stratégique à la limite entre l’Europe et 
l’Asie et contrôle la liaison entre la mer Egée et la mer 
Noire. Le Bosphore est un détroit de mer long de 32 km 
et dont la largeur oscille entre 500 et 3000 mètres. Il dé-
bouche sur la mer Noire, cette grande mer fermée, que 
la Turquie partage avec la Bulgarie, la Roumanie, l’Ukraine, 
la Géorgie et la Russie. Il constitue également la limite du 
continent européen avec l’Asie.

Le bâtiment glisse sur l’eau et au fur et à mesure de son 
évolution, nous pûmes voir sur les deux rives des bâtiments 
très modernes et aussi d’anciens palais ou demeures 
prestigieuses avec des façades superbes qu’éclairent les 
lumières de la ville. On longe de beaux édifices de style... 
baroque... oriental, les fameux Yalis, maisons de style 
ottoman et aussi des constructions aux murs de verre qui 
n’ont rien à envier à celles de Manhattan à New York. 
Défilent, tour à tour, le palais Topkapi au loin, la forteresse 
et la tour de Galata et une succession de villas luxueuses 
des riches stanbouliotes qui s’égrennent comme un long 
chapelet huppé. Les ponts sont impressionnants... le grand 
pont suspendu surtout... immense.

A bord, les passagers sont chouchoutés. Au menu, un 
riche éventail de salades variées et d’assortiments en tout 
genre. Poisson ou Kebab en plat de résistance, au choix. 
Pâtisserie traditionnelle et café turc au dessert. Spectacle 
folklorique, en toile de fond, danseuse du ventre avant 
qu’un disque-jockey ne prenne la relève pour mettre le 
feu dans l’ambiance via des tubes très en vogue. Sur la 
piste, jeunes et moins jeunes déhanchent. La fiesta bat 
son plein. On mange, on rit et on s’amuse. Istanbul by night 
est synonyme d’allégresse, un régal à bord et un véritable 
plaisir pour la rétine.

C.B.

• Prêts pour un décollage virtuel

• Nourrir 250.000 personnes par jour n'est pas une mince affaire

• Une nuit folle, folle, folle à Taksim

• Des simulateurs de vol high-tech 

• Istanbul by night

• Une croisière très animée sur le Bosphore
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TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN HABERLER / NEWS FROM TURKISH AIRLINES

Türk Hava Yolları, üçüncü kez 
“Avrupa’nın En Iyisi”  
Turkish Airlines is “The Best 
of Europe” for the third time 

As a company that conducts airline industry-related 
research without regard to commercial concerns, is 
respected by the industry players worldwide, presents 
annual awards to airlines on a performance basis, 
Skytrax announced Turkish Airlines as “The Best 
European Airline of the Year” for the third time in a row.
The “Flying Chef” service offered by Turkish Airlines 
to their long-haul business-class passengers is now 
recognized globally with the “Best Business Class 
Catering Service” award. The awards won this year have 
recognized the success of Turkish Airlines as being the 
preferred airline in the eyes of airline passengers.

Havacılık sektörüne yönelik araştırmaları ticari 
kaygılardan bağımsız gerçekleştiren, sektörel anlamda 
dünya çapında saygı duyulan ve performans temelini 
esas alıp hava yolu şirketlerine her yıl düzenli olarak 
ödül veren Skytrax, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu 
yıl da Türk Hava Yolları’nı, “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu 
Şirketi” olarak ilan etti.
Uzun uçuşlarda Business Class yolcularına “Uçan Aşçı” 
hizmeti sunan Türk Hava Yolları, dünya sıralamasında 
“En İyi Business İkram Servisi” ödülüne de layık görüldü. 
Türk Hava Yolları, bu yıl da elde ettiği ödüllerle hava yolu 
yolcuları nezdindeki bilinirliğine dair tercih sebebi olma 
yönündeki başarısını tescillemiş oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türk Hava Yolları, ülkemizin ve 
tarihî mirasımızın daha geniş kapsamda tanıtılması amacıyla 
bir protokol imzaladı. İmzalanan bu protokolle Türk Hava 
Yolları; İstanbul aktarmalı ve bekleme süresi uygun olan 
yabancı uyruklu yolcularına koordine edeceği ücretsiz turlar 
ile, TBMM yönetiminde bulunan başta Dolmabahçe Sarayı, 
Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası ve Hereke Halı Fabrikası olmak 
üzere tarihî saray, köşk ve kasırları ücretsiz ziyaret edebilme 
fırsatı sunacak.  

The Turkish Grand National Assembly and Turkish Airlines 
have signed a protocol for the purpose of promoting Turkish 
national and historical heritage to wider masses. This protocol 
will enable Turkish Airlines to provide its foreign passengers 
of Istanbul-connected flights, who have long enough waiting 
times, with the chance to visit historical palaces, pavilions 
and mansions (such as Dolmabahce Palace, Yildiz Porcelain 
Factory and Hereke Carpet Factory) under the Turkish Grand 
National Assembly administration through free tours.  

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN TRANSFER YOLCULARI, TBMM YÖNETIMINDEKI SARAY, 
KASIR VE KÖŞKLERI ÜCRETSIZ ZIYARET EDEBILECEK / TRANSFER PASSENGERS OF 
TURKISH AIRLINES WILL BE ABLE TO VISIT PALACES, PAVILIONS AND MANSIONS 
FOR FREE UNDER THE TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY ADMINISTRATION

Türk Hava Yolları’nın uçak içi dergisi Skylife; “Köprüler & İnsanlar” konulu yarışma ile, tüm fotoğraf meraklılarını insanlar, 
kültürler ve medeniyetler arasında kurulan köprüleri fotoğraflarla anlatmaya davet ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, 
yarisma.skylife.com üzerinden başvurularını online olarak yapmaları ve fotoğraflarını siteye yüklemeleri yeterli. Başvuruların 
devam ettiği yarışmada son başvuru tarihi 16 Kasım 2013. 
Skylife fotoğraf yarışmasının birincilik ödülü, 15.000 $ değerinde Türk Hava Yolları uçuş bileti; ikincilik ödülü, 6.000 $ 
değerinde Türk Hava Yolları uçuş bileti; üçüncülük ödülü ise 3.000 $ değerinde Türk Hava Yolları uçuş bileti olarak belirlendi. 
Ayrıca jüri tarafından belirlenen 80 fotoğraf sergilenecek ve fotoğraf sahipleri de Türk Hava Yolları uçak maketi ile 
ödüllendirilecek. 

Skylife, Turkish Airlines’ in-flight 
magazine, is inviting all photography 
enthusiasts to depict the bridges built 
between people, cultures and civilizations 
through photographs as part of a “Bridges 
& People” competition. Participants must 
apply online via yarisma.skylife.com and 
upload their photographs to the website. 
The deadline for participation in the 
competition is November 16, 2013. 
The winner and the second- and third-
placed participants of the Skylife 
photography competition will be given 
Turkish Airline tickets worth $15,000, 
$6000 and $ 3000, respectively. 
Furthermore, 80 photographs to be 
chosen by the judges will be exhibited 
and their photographers will be rewarded 
with a Turkish Airlines model aircraft. 

Skylife, “Köprüler & Insanlar” konulu uluslararası bir fotoğraf 
yarışması düzenliyor / Skylife is conducting an international 
photography contest, “Bridges & People”

Dünya köprülerle ve onlara ihtiyacı olan insanlarla dolu.

Her şey bir köprüdür. Söz, tebessüm, yol... Sen de kendi köprünün fotoğrafını gönder,
uçuş ödüllerimizden birini kazan...

Daha fazla bilgi için; 

yarisma.skylife.com

KÖPRÜLER & İNSANLAR
FOTOĞRAF YARIŞMASI

1.   Yarışmacı
2 .   Yarışmacı
3.   Yarışmacı

15.000 $ değerinde uçak bileti
6.000 $ değerinde uçak bileti
3.000 $ değerinde uçak bileti

ÖDÜLLER    
Son Başvuru Tarihi       16 November 2013
Jüri Değerlendirmesi    21 November 2013
Duyuru Tarihi:               25 November 2013

TARİHLER
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Turkish Airlines is cooperating with universities, colleges and other educational 
institutions that have the potential to offer human resources with the qualities 
required for the airline’s short-, mid- and long-term plans. Having made significant 

advances in this area, Turkish Airlines Flight Training Directorate is supporting the 
educational activities of various universities and colleges with reciprocal protocols aimed 
at providing human resources to the industry. This helps them fulfill an important obligation, 
and bring educated and qualified human resources under the Turkish Airlines umbrella. 
For this purpose, a new cooperation protocol was made with the University of Turkish 
Aeronautical Association. The signature ceremony was attended by Turkish Airlines General 
Manager Assoc. Prof. Dr. Temel Kotil, Assistant General Manager (Flight Operations) Asaf 
Ahmed Bora, Assistant General Manager (Human Resources) Omer Faruk Ozturk, Flight 
Training Director Sedat Sekerci; Chairman of the Board of Overseers of the University of 
Turkish Aeronautical Association Osman Yildirim, University President Prof. Dr. Unsal Ban 
and Deputy Dean of the Air Transportation Faculty Assoc. Prof. Dr. Mustafa Kaya.
The protocol stipulates that the cooperation will involve providing the pilot education 
program of the University of Turkish Aeronautical Association, providing support during 
the selection process and supporting qualified graduates who will be employed by Turkish 
Airlines. 

Türk Hava Yolları; kısa, orta ve uzun vadeli değerlendirmeleri çerçevesinde, 
ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağını sağlama potansiyeline sahip 
üniversiteler, yüksekokullar ve çeşitli eğitim kurumlarıyla işbirlikleri 

gerçekleştiriyor. Bu hususta önemli atılımlara imza atan Türk Hava Yolları Uçuş 
Eğitim Başkanlığı, ikili protokollerle çeşitli üniversite ve yüksekokulların, sektöre 
insan kaynağı kazandırmak üzere yürüttüğü eğitim faaliyetlerine destek sağlıyor. 
Bu sayede hem önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor hem de yetişen insan 
kaynağından yeterli niteliğe sahip olanları Türk Hava Yolları bünyesine kazandırıyor. 
Bu amaca hizmet eden bir diğer işbirliği de Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile 
imzalanan protokol ile gerçekleşti. İmza törenine Türk Hava Yolları Genel Müdürü 
Doç. Dr. Temel Kotil, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Asaf Ahmed Bora, 
Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Ömer Faruk Öztürk, Uçuş Eğitim 
Başkanı Sedat Şekerci ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden Mütevelli Heyeti 
Başkanı Osman Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Ünsal Ban ve Hava Ulaştırma Fakültesi 
Dekanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kaya katıldı.
Akdedilen protokol ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin pilot yetiştirme 
programına, seçim aşamasında gerekli destek verilerek işbirliğine gidilecek ve 
mezun olanlardan uygun bulunan adaylar Türk Hava Yolları’nda istihdam edilecek. 

TURKISH AIRLINES HAS GOOD NEWS 
FOR PILOT CANDIDATES 

TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN PILOT 
ADAYLARINA SEVINDIRICI HABER 
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Business Aircraft 
Europe 2013 

MRO Europe

International Air Safety Summit 

11-12 Eylül 2013, Londra / İngiltere  
Her yıl 500’ün üzerinde ziyaretçi alan 
Business Aircraft Europe (BAE), Avrupa’nın 
lider havacılık organizasyonlarından 
biri. BAE 2013, fuar alanının da 
genişletilmesiyle, önceki yıllara oranla 
daha geniş kapsamlı bir formatta 
gerçekleştirilecek. Operatörler, havalimanı 
işletmeleri, FBO’lar, orijinal parça üreticileri, 
hava yolu firmaları, tedarikçi firmalar gibi, 
sektörün hemen tüm alanlarını kapsayan 
60’ın üzerinde firmanın katılımıyla hayat 
bulacak olan etkinlikte, pervaneli eğitim 
uçaklarından jetlere kadar çeşitli uçaklar 
sergi alanında konuklarla buluşacak.  

25-26 Eylül 2013, Londra / İngiltere   
Başta iş dünyası olmak üzere sektörle alakalı her kesimden 
havacılık sevdalısını bir araya getiren bir etkinlik olan MRO 
Europe, hava yolu firmaları, bakım ve onarım kuruluşları, orijinal 
parça üreticileri, tedarikçiler gibi sektörün önemli paydaşlarını 
aynı çatı altında birleştiriyor. Bu yıl gerçekleştirilecek etkinlik 
süresince, sektöre ilişkin yedi önemli konu üzerinde durulacak. 
Bunlar; hava yolu operasyonları, kompozit ve ileri materyaller, 
mühendislik hizmetleri ve sürdürülebilirlik, kiralama ve finans, 
yürütücü güç, tedarik zinciri ve lojistik ile teknoloji şeklinde 
sıralanıyor. 

29-31 Ekim 2013, 
Washington D.C. / ABD 
1947 yılından bu yana her yıl düzenlenen International Air 
Safety Summit, 50’nin üzerinde ülkeden gelen 400’ü aşkın 
temsilci ile gerçekleştirilen bir güvenlik zirvesidir. Güvenlik, 
eğitim, pratik çözümler, yönetim, insan faktörleri, 
üretim gibi konuların görüşüleceği zirveye tedarikçiler, 
eğitmenler, uçuş ekipleri ve bakım personelinden oluşan 
grupların katılım sağlaması bekleniyor.  

September 11-12, 2013, London / 
England  
Visited by over 500 people every 
year, Business Aircraft Europe (BAE) 
is one of the leading aviation events 
in Europe. BAE 2013 will be more 
comprehensive compared to previous 
years, with an extended fair arena. More 
than 60 companies from all areas of 
the aviation sector such as operators, 
airport enterprises, FBOs, original part 
manufacturers, airline companies and 
suppliers will be participating in the event. 
Various aircraft such as training and jet 
aircrafts will be exhibited.  

September 25-26, 2013, London / England 
Bringing people with interests in aviation together from 
every sector (especially the business sector), MRO 
Europe allows significant stakeholders such as airline 
companies, maintenance and repair enterprises, original 
part manufacturers, and suppliers to communicate with 
one another. During this year’s event, seven important 
aviation subjects will be discussed: airline operations, 
composite and advanced materials, engineering services 
and sustainability, leasing and financing, executive force, 
supply chain, and logistics and technology. 

October 29-31, 2013, Washington D.C. / USA  
Held every year since 1947, International Air Safety 
Summit is a security summit participated in by over 400 
representatives from more than 50 countries. Groups 
formed by suppliers, instructors, flight crews and 
maintenance personnel are expected to participate in this 
summit and discuss subjects such as security, training, 
practical solutions, management, human factors and 
manufacturing. 

Business Aviation Regional Forum 

AOPA Aviation Summit

12 Eylül 2013, Waukegan, Şikago / ABD   
İş Havacılık Bölgesel Forumu; havacılık profesyonellerine, havacılık 
endüstrisi hakkında daha fazla bilgi sağlamak amacıyla network 
kurma imkânı sunuyor. Forum katılımcıları, diğer bölgelerden gelen 
katılımcılara yönelik olarak, kendi bölgelerindeki havacılığı tanıtmak 
için sergiler ve eğitimler düzenliyor. Ayrıca forumda, havacılık mülkiyeti 
ve bölgesel çalışma usul ve politikaları hakkında bilgiler sağlanıyor.

10-12 Ekim 2013, Fort 
Worth, Teksas / ABD    
AOPA Aviation Summit, uçak ve 
jet şirketleri yetkilileri ve pilotlar 
ile birebir görüşme imkânı 
sağlayacak bir etkinlik formatında 
düzenleniyor. Üç gün sürecek olan 
organizasyon; pilotlar, pilot adayları 
ve uçak firması yetkilileri dışında 
öğrenciler, politikacılar, eğitimciler 
ve havacılık meraklılarına da 
ev sahipliği yapacak. Kapılarını 
herkese aralayan organizasyon, 
aynı zamanda son teknolojik 
gelişmelerden de haberdar edecek. 

September 12, 2013, Waukegan, Chicago / USA   
Business Aviation Regional Forum provides the opportunity for aviation 
professionals to network and learn more about the aviation industry. 
Participants organize exhibitions and training sessions to explain how 
aviation is handled in their regions to participants from other regions. 
Information about aviation property methods and policies and regional 
studies is also provided in this forum.

October 10-12, 2013 Fort Worth, Texas / USA    
AOPA Aviation Summit is an event organized to provide opportunities to meet face to face with 
the authorized personnel from aircraft and jet companies and pilots. This three-day event will 
also welcome students, politicians, instructors and aviation enthusiasts as well as pilots, pilot 
candidates and authorized personnel from aircraft companies. This welcoming event will also 
provide information on the latest technological improvements. 

US - China Aviation Summit

International 
Conference of Aviation 
& Space Medicine 

9-11 Eylül 2013, Pekin / Çin  
Çin’de havacılığın gelişimine yönelik girişimleri teşvik etmek ve Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği Enstitüsü ile işbirliği içerisinde Çin’in büyüyen havacılık pazarına 
katkıda bulunmak, zirvenin öncelikli amaçları arasında yer alıyor. ABD-Çin Havacılık 
Zirvesi’nde, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve CAAC teknik çözümler 
geliştirmede Çin’e destek verirken; ABD Ulaştırma Bölümü Federal Havacılık 
İdaresi, ABD Ticaret Servisi ve İç Güvenlik İdaresi, ABD Dış İşleri Bakanlığı ve Pekin 
Renaissance Beijing Capital Hotel sponsor olarak etkinliğe destek veriyor. ABD ve 
Çin’de olmak üzere iki yılda bir düzenlenen zirvenin, bu sene Çin havacılık pazarındaki 
ekipman ve hizmet satışına ivme kazandırması bekleniyor. Sempozyumda üzerinde 
durulacak bazı konular; hava trafik kontrol kapasitesi ve verimliliği, havacılık çevre 
sorunları, güvenlik sertifikaları, büyüme, yeni hava trafik yönetimi teknolojileri ve 
yönetim prosedürleri şeklinde sıralanıyor. 

6-10 Ekim 2013, Kudüs / İsrail   
International Conference of Aviation & Space 
Medicine; uzay, uzay tıbbı, havacılık ve çevre 
fizyolojisi, havacılık psikolojisi, sivil havacılık, 
insan fizyolojisi, hiperbarik tıp, yoğun bakım, 
askerî tıp, beslenme ve mesleki tıp alanları ile 
ilgilenen profesyonelleri bir araya getiriyor. 
Etkinlik, yukarıda sayılan alanlarda görev yapan 
tüm havacıları bir araya getirerek, pazardaki 
güncel gelişmelerden teknolojik ilerlemelere 
kadar hemen her konuda bilgi alışverişine olanak 
sağlayacak. Eğitimler, paneller ve konferansların 
oluşturduğu etkinlik, sektörel sorunların da ele 
alınmasına olanak sağlayacak. 

September 9-11, 2013, Beijing / China  
Encouraging initiatives related to the development of aviation in 
China and contributing to the development of the aviation market 
in China are among the main goals of this summit, in cooperation 
with the Civil Aviation Management Institute. The U.S. Trade and 
Development Agency (USTDA) and CAAC will support China 
in developing technical solutions, while the U.S. Department 
of Transportation, the Federal Aviation Administration, the U.S. 
Trade Service, Homeland Security Administration, the U.S. 
Department of State, and the Renaissance Beijing Capital Hotel 
will sponsor the summit. This summit is held biennially in the 
U.S. and China and is expected to accelerate equipment and 
service sales in the Chinese aviation market this year. Some of 
the subjects to be discussed during the summit are air traffic 

control capacity and efficiency, 
the environmental impact of 
aviation, security certificates, 
growth, new air traffic 
management technologies, 
and management procedures. 

October 6-10, 2013, Jerusalem / Israel  
International Conference of Aviation & Space 
Medicine brings together professionals interested 
in fields such as space, space medicine, aviation 
and environment physiology, aviation psychology, 
civil aviation, human physiology, hyperbaric 
medicine, intensive care, military medicine, 
nutrition, and professional medicine. This event 
will bring together aviators working in these fields 
where the latest developments in the market and 
technological improvements will be discussed. This 
event consisting of training sessions, panels and 
conferences which will also provide the opportunity 
to discuss problems related to the sector. 
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Turkish Airlines Flight Training Center awaits you!
With the most proficient instructors, professional technical staff and  
highest international standard technological equipment, 
we are taking flight training to the next level, for cabin and cockpit crews.
Come and experience a real flight and get ready to take off.

Best training from Europe’s best!

turkishairlines.com | turkish.ftc@thy.com | +90212 463 63 63/15150
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NBAA2013 – Business 
Aviation Convention & 
Exhibition
22-24 Ekim 2013, Las Vegas / ABD
NBAA2013’te sektörün kilit operatörleri 
ve endüstri liderleri, iş ağları oluşturmak 
amacıyla Las Vegas’ta buluşacak. Etkinlik; 
satın alma süreçlerinin tartışıldığı ve iş 
havacılığı faaliyetlerinin masaya yatırıldığı, 
ABD’nin en büyük beşinci iş havacılık 
organizasyonu. Katılımcılar, kanaat liderleri 
başta olmak üzere, sektörün önde gelen 
profesyonellerinden oluşuyor. 

October 22-24, 2013, Las Vegas 
/ USA 
NBAA2013 will bring together key 
operators from the sector and industry 
leaders in Las Vegas for the purpose of 
creating business networks. This is the 
fifth biggest business aviation event in the 
USA. Purchasing processes and business 
aviation operations are discussed in detail. 
The participants are leading professionals 
in the sector; with opinion leaders being 
most prominent. 

IATP Conference 
5-9 Ekim 2013, Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri  
IATP Konferansı; bugün Türk Hava Yolları’nın da aralarında yer aldığı 
109 üye hava yolu firması, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin de dâhil 
olduğu 33 ortak üye firma ve birkaç tedarikçi kuruluş ile faaliyetlerini 
sürdürüyor. Üye firmalar için, yaptıkları görüşmeler neticesinde 
imzaladıkları anlaşmalarla kaynaklarını tasarruf tedbirleri ölçüsünde daha 
efektif kullanmalarına ortam hazırlayan, insan kaynağı planlamalarını en 
kârlı ve doğru şekilde yapabilmelerini sağlayan, pazarı analiz etmelerini 
olanaklı kılan ve ürün ve hizmetlerini tanıtma ve pazarlama imkânı sunan 
konferans, potansiyel hedef kitlesini de kendisine çekerek üye sayısını 
her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Yılda iki kez farklı ülkelerde ve 
farklı firmaların sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe, özellikle uçak 
üreticisi firmalar, hava yolu firmaları ve uçak bakım ve onarım firmaları 
başta olmak üzere, teknik alanda faaliyet gösteren akademiler, uçak parça 
imalatçıları ve tedarikçileri gibi diğer havacılık firmaları da iştirak ediyor.              

Dubai Airshow     
17-21 Kasım 2013, Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri  
Orta Doğu’nun en geniş çaplı havacılık etkinliği olarak anılan Dubai 
Airshow, bu yıl itibarıyla yeni bir lokasyonda, Dubai World Central’da 
gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen havacılık kuruluşları, 
ziyaretçiler ve medya mensupları etkinlik alanında hazır bulunacak. 
İki senede bir gerçekleştirilen etkinlik, geçtiğimiz dönem 56 bin 548 
profesyonel ziyaretçi ile 50 ülkeden 960 katılımcıya ev sahipliği yapmıştı. 

October 5-9, 2013, Dubai / United Arab Emirates  
Today, IATP Conference continues its operations together with 109 
member airline companies including Turkish Airlines, 33 associated 
member companies including Turkish Technic Inc. and several 
suppliers. The conference creates an atmosphere which allows its 
participants to utilize their resources more efficiently according to 
savings measures, makes sure that these companies can plan their 
human resources in the best and most profitable way, and gives them 
the opportunity to analyze the market and to introduce and market 
their products and services. The conference continues to increase 
the number of participants each day from its target audience. Aircraft 
manufacturers, airline companies and aircraft maintenance and repair 
companies, along with other aviation companies such as academies 
providing services in technical fields, aircraft parts manufacturers, 
and suppliers participate in this event. It is held biennially in various 
countries with sponsorship from various companies.              

November 17-21, 2013, Dubai / United Arab 
Emirates   
Claiming to be the most comprehensive aviation event in 
the Middle East, Dubai Airshow will take place in Dubai 
World Central as of this year. Aviation enterprises from 
all over the world, visitors and the press will attend. This 
biennial event welcomed 56,548 professional visitors and 
960 participants from 50 countries the last time it was held. 

Financing Aviation in the Middle East 
1-2 Ekim 2013, Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri 
Etkinlik, Dubai ve içinde bulunduğu bölgenin uluslararası havacılık alanındaki konumunu güçlendirmek ve 
geliştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Financing Aviation in the Middle East (FAME), özellikle havacılıkta 
finans kısmıyla ilgilenenlerin ihtiyaçlarına hitap ediyor. Gelişmekte olan piyasa göstergeleri, Dubai’deki hava 
taşımacılığı talebinin 2020 yılında 98,5 milyon yolcu ve 4 milyon ton yük civarında olacağının habercisi. 
Dubai, bu beklentiyi karşılayabilmesi amacıyla FAME’e ev sahipliği yaparak sürekli genişleyen Orta Doğu 
filoları için en son mali stratejileri ve seçenekleri ortaya koyacak. FAME’in katılımcıları; özel operatörler ve 
sahipleri, hava kargo operatörleri, bankacılar, avukatlar, orijinal parça üreticileri, havaalanları, analistler, 
şirketler, pilotlar ve sanayi kuruluşları olacak. 

October 1-2, 2013, Dubai / United Arab Emirates 
The purpose of this event is to improve and enhance the position of Dubai and the 
surrounding region regarding international aviation. Financing Aviation in the Middle 
East (FAME) is particularly suitable for those responsible for the financial side 
of aviation. Current market growth indicates that demand for air transport in 2020 
will amount to approximately 98.5 million passengers and 4 million tons of freight. 
Dubai will be hosting FAME, where the latest financial strategies and options will be 
presented to allow the ever growing Middle Eastern fleets to meet expectations. FAME 
participants will be private operators and their owners, air cargo operators, bankers, 
lawyers, original parts manufacturers, airports, analysts, companies, pilots and 
industrial enterprises.

Aviation Training Congress China 
18-19 Ekim 2013, Xi’an / Çin  
China Decision Makers Consultancy (CDMC) tarafından 18-19 Ekim 2013 
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongre, Çin Uluslararası Genel Havacılık 
Kongresi (CIGAC) ve Çin Sivil Havacılık Yönetimi (CAAC) tarafından 
destekleniyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan etkinlik; Çin’in havacılık eğitim 
pazarının gelişimini ve network oluşumunu teşvik etmek, yeni fırsatları irdelemek 
ve karşılaşılan zorlukları tartışmak amacını taşıyor. Etkinlik, Çin devletinin 
desteğiyle 500’den fazla üst düzey küresel katılımcıya ev sahipliği yapacak. 

October 18-19, 2013, Xi’an / China  
This convention, to be held on October 18-19, 2013 by China Decision Makers 
Consultancy (CDMC), is promoted by China International General Aviation 
Convention (CIGAC) and the Civil Aviation Administration of China (CAAC). The 
purpose of this event, which will be held for the second time this year, is to encourage 
the development of the aviation training market in China and to establish networks, 
examine new opportunities, and discuss problems faced. The event will be welcoming 
over 500 high-level global participants, with the support of the Chinese government.
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