
TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 
HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

THE PIONEERING ROLE OF TURKISH 
AIRLINES IN AVIATION TRAINING

BU SAYIDA / THIS ISSUE
Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Çizmecioğlu ile röportaj 
Interview with Faruk Çizmecioğlu, the Chief Marketing Officer of Turkish Airlines
Uzaktan eğitim tasarımları / Distance learning designs
A320 Kabin Eğitim Simülatörü / A320 Cabin Training Simulator
Akademi, Uluslararası ICAEA Konferansı’na ev sahipliği yaptı / The Academy hosted the International ICAEA Conference
Eğitimde QR kodların kullanımı / QR code use in training  

Sayı / Issue 09Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013

W I D E N  Y O U R  W O R L D W I D E N  Y O U R  W O R L D

W I D E N  Y O U R  W O R L D W I D E N  Y O U R  W O R L D



1

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan havacılık sektöründe bu gelişmeye paralel olarak 
personel ihtiyacı artmakta ve buna bağlı olarak da havacılığa kazandırılacak nitelikli personelin 
yetiştirilmesi oldukça önemli hâle gelmektedir. Ülkemizde de çok hızlı bir büyüme kaydeden 
sivil hava taşımacılığı, sürekli olarak yetişmiş personele ihtiyaç duymakta, bu ihtiyaç bilhassa 
kabin hizmetleri alanında kendini göstermektedir. Kabin memuru eğitimlerinde tecrübesi ve 
teknolojik imkânlarıyla Türkiye’de lider konumda olan Türk Hava Yolları, meslek yüksekokulları 
bünyesinde Kabin Hizmetleri Programlarının açılması konusunda öncü rol üstlenmektedir. 
Türk Hava Yolları; YÖK ve SHGM iş birliğinde açılan Kabin Hizmetleri Programlarının kuruluş 
aşamasında eğitim programlarının hazırlanması ve eğitim dokümanlarının oluşturulması, 
sonraki aşamada da öğrencilere simülatörlerde uygulamalı eğitimler verilmesi noktasında 
meslek yüksekokullarına destek olmaktadır. Dahası, Program mezunlarından belirli kriterleri 
taşıyanlara istihdam olanağı da sağlamaktadır. Türk Hava Yolları’nın meslek yüksekokullarıyla 
yaptığı eğitim iş birliğini Dosya bölümümüzde detaylarıyla ele alıyoruz.
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, geçtiğimiz dönemde iki önemli organizasyona imza 
attı. 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ve Türkiye’nin ilk havacılık eğitimleri fuarı olan IFTE 
2013’ün altın sponsorluğunu üstlenen Akademimiz, 3-4 Ekim tarihlerinde Uluslararası ICAEA 
Konferansı’na da ev sahipliği yaptı. Her iki programla ilgili ayrıntıları dergimizin sayfaları 
arasında bulabilirsiniz.
Röportaj bölümümüzde, Türk Hava Yolları’nı global bir şirket hâline getiren çalışmaların pek 
çoğundan mesul kişi olan Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk 
Çizmecioğlu ile yaptığımız söyleşi yer alıyor.
Dergimizin bu sayısında eğitimle ilgili birbirinden doyurucu makalelere yer verdik. Uzaktan 
eğitim tasarımlarıyla ilgili makalemizde, bir sınıf eğitimini uzaktan eğitime dönüştürmede en hızlı 
ve kullanışlı yöntemlerden biri olan ADDIE Tasarım Modeli hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor. Bir 
diğer makalemizde ise ROI (yatırım geri dönüşü) metodolojisi ve eğitim hizmetlerinin ROI’sinin 
nasıl ölçülebileceği hakkında önemli veriler sunuluyor. Ayrıca QR kodların eğitimde kullanımı 
konusunda ve eğitimde marka bilincinin önemi hakkındaki makalelerimizi de ilginize sunuyoruz.
Dergimizde Türk Hava Yolları çatısı altında verilen havacılık eğitimlerine mercek tutmaya devam 
ediyoruz. Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan simülatörlerden biri 
olan ve son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan A320 Kabin Eğitim Simülatörü ve Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi bünyesinde verilen yakıt ikmal eğitimleri hakkındaki yazılarımız, 
sayfalarımız arasında bulunuyor.
Havacılık eğitimleri vermek üzere dünyanın dört bir yanına giden Akademi eğitmenlerimizin son 
dönemde gittikleri yerlerden biri de Gambiya’nın başkenti Banjul oldu. Seyahat bölümümüzde 
Afrika’nın bu şirin kentinden kesitler sunuyoruz. Havacılık Okulları bölümümüzde ise bu kez, 
yeni ve modern bir okul olan Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunu tanıtıyoruz. 
Dergimizin bu sayısı ayrıca, İz Bırakanlar bölümümüzden Eğitim & Teknoloji sayfasına ve 
Haberler bölümümüze kadar daha pek çok içeriğe sahip.

Keyifli okumalar dileriz.

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

Aviation, as one of the fastest growing industries of the world, has an ever increasing 
need to cover for personnel shortage, and therefore it has become vital to train and 
employ qualified personnel to meet the growing demands of the aviation industry. 
Civil air transportation has been showing very fast growth in Turkey, which results in 
a constant need for trained personnel especially in the field of cabin services. As the 
leader in Turkey in terms of experience and technological capabilities in flight attendant 
training, Turkish Airlines now acts as the leader in opening Cabin Services Programs 
in vocational schools. Turkish Airlines supports vocational schools in preparing the 
training programs and materials during the establishment phase of Cabin Services 
Programs, opened in collaboration with The Council of Higher Education (YÖK) and 
DGCA, and in providing students with practical flight simulator training at later stages. 
Furthermore, the company offers employment opportunities for graduates meeting 
certain criteria. You may find details of this educational collaboration between Turkish 
Airlines and vocational schools in our File section.
Turkish Aviation Academy has recently conducted two important events. On the 27th 
and 28th of September, the Academy acted as the golden sponsor of the IFTE 2013, 
the first flight training exhibition that took place in Turkey. Our Academy also hosted the 
International ICAEA Conference held on the 3rd and 4th of October. You may find details 
of both events in our magazine.
The Interview section features Faruk Çizmecioğlu, the Chief Marketing Officer, who is 
responsible for many of the efforts that made Turkish Airlines a global company.
You will also find very informative articles about training in this issue. The article about 
the design and preparation of distance learning programs provides detailed information 
about the ADDIE Design Model, which is one of the fastest and most effective methods 
for transforming classroom training into distance learning programs. Another article 
provides important data about ROI (return on investment) methodology and how ROI 
of training services can be measured. You may also find of interest articles about the 
importance of brand awareness and the use of QR codes in training.
Our Magazine continues to focus on aviation training given by Turkish Airlines. You 
may also find special reports on the A320 Cabin Training Simulator, one of the state-
of-the-art simulators used by Turkish Airlines Flight Training Center, and aerial refueling 
training given by Turkish Aviation Academy.
Instructors of our Academy, who travel all around the world in order to provide aviation 
training, recently visited Banjul, the capital of Gambia. You may find interesting details 
about this beautiful African city in our Travel section. In the Aviation Schools section, 
this issue features an introduction to the new and modern Özyeğin University School of 
Aviation. You may also find many other interesting writings in this issue, from Veterans 
section to the Training and Technology page and News section.

We hope you enjoy reading.

Türk Hava Yolları, havacılık eğitimi veren meslek yüksekokullarına öncülük ediyor 
Turkish Airlines is leading the way for vocational schools providing aviation training 
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SIGNIFICANT PARTNERSHIP IN THE FIELD OF 
AVIATION TRAINING

DOSYA / FILE

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

K üreselleşen dünyada önemli bir meslek alanı hâline gelen havacılık 
sektöründe, havacılık bilgisi ve kültürüne sahip yetişmiş eleman 
istihdam edilmesi, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. 

Hava yolu şirketlerinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık ve 
Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojisi gibi programlardan mezun kişilerin istihdam 
edilmesi; sektörde donanımlı personel sayısının arttırılmasının yanı sıra, aynı 
zamanda bu şirketlere zaman yönetimi ve maliyet açısından büyük kazanç 
sağlamaktadır. Göreve yeni başlayan personel, gerekli mesleki eğitime sahip 
olduğunda şirketlerin personel eğitimine ayırdıkları süre azalmakta ve buna bağlı 
olarak eğitim maliyetleri de düşmektedir. Kalifiye personel sayısının artışı, iş 
verimliliğini arttırdığı gibi hata riskini de azaltmaktadır. 
Türkiye’deki sivil havacılık sektörünün gelişimi ve sektörde yetişmiş eleman 
ihtiyacının karşılanması için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında iş birliği oluşturulmuştur. 

SHgM-YÖK İŞ BİRLİĞİNE TÜRK HAVA YOLLARI DESTEĞİ 
Yapılan bu iş birliğine, Türk Hava Yolları büyük ilgi göstermekte ve sektördeki 
eğitim ihtiyacının karşılanması için önderlik etmektedir. Uzman eğitim kadrosuna 
sahip olan Türk Hava Yolları, sadece kendi personelinin eğitimine değil, aynı 
zamanda havacılık alanında yükseköğretim gören öğrencilerin eğitimlerine de 
destek vermektedir. 
Türk Hava Yolları ile iş birliği içerisinde olan üniversiteler; Türk Hava Yolları’nın 

W hen aviation has become an important profession in the globalizing 
world and the need to hire trained personnel with knowledge of and 
background in aviation is becoming increasingly important. 

Employment of graduates of programs such as Air Transportation Management, 
Civil Aviation and Cabin Services, and Aircraft Technology by airlines increases 
the number of well-trained employees in the industry and provides the airlines 
with significant savings in terms of time management and costs. If the newly 
hired employees have the necessary professional education, the time spent 
on training shortens, decreasing the cost of training. An increased number of 
qualified employees increases efficiency and decreases the risk of error.
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) and The Council of Higher Education 
(YÖK) have formed cooperation for the purpose of advancing the civil aviation 
industry in Turkey and meeting the industry’s need for suitably trained personnel.

TURKISH AIRLINES’ SUPPORT FOR THE COOPERATION BETWEEN DgCA 
AND YÖK 
Turkish Airlines has shown great interest in this cooperation and is leading the 
drive to meet industrial training needs. With its team of expert instructors, Turkish 
Airlines does not only support the training of its own personnel, but also that of 
higher education students majoring in the field of aviation. 
The universities working in cooperation with Turkish Airlines benefit from the 
simulators, emergency equipment, training materials, presentations and the 

simülatörlerinden, acil durum malzemelerinden, eğitim dokümanlarından, 
sunumlarından ve eğitmenlerinin tecrübelerinden faydalanmaktadırlar.
Türk Hava Yolları; havacılık sektörünün ve üniversitelerin eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması, eğitimlerin geliştirilmesi ve eğitim kaynaklarının zenginleştirilmesi 
için teknolojik gelişmeleri, ulusal ve uluslararası havacılık mevzuatını yakından 
takip etmekte, eğitmenlerinin kişisel gelişimine yatırım yapmaktadır.

SHgM VE YÖK İŞ BİRLİĞİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAMAKTADIR:
• Sivil havacılık ile ilgili ihtiyaç duyulan yükseköğretim programlarının açılması
• Sivil havacılığın gelişimine yönelik sektör analizi yapılması
• Tespit edilen sorunların çözümü için araştırma merkezlerinin oluşturulması
• Üniversitelerin sivil havacılık alanında eğitim veren bölümlerinin ders 
müfredatlarının Türk sivil havacılık mevzuatına uygun bir şekilde oluşturulması 
ve sektör ihtiyacını karşılaması
• Havacılık kültürünün geliştirilmesi
• Sivil havacılık sektöründe öğrencilere staj imkânı sağlanması
• Sektör çalışanlarına yüksek lisans ve doktora programlarının açılması 
• Hukuk fakültelerinde sivil havacılık hukuku ile ilgili lisansüstü eğitim 
programlarının oluşturulması
• İhtiyaca yönelik olarak, tıp fakültelerinde uçuş tabibi yetiştiren programların 
açılması

SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ PROgRAMI 
Türk sivil havacılığında, gerek yurt içi gerekse yurt dışı uçuş noktaları hızla 
çoğalmaktadır. Buna paralel olarak sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye kabin 
memuru açığı da giderek artmaktadır. Bu açığın kapatılması için meslek 
yüksekokulları bünyesinde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programıyla 
mesleki eğitim verilmeye başlanmıştır. 
Bu programım amacı; havacılık kültürünü bilen, temel emniyet usullerini 
öğrenmiş, etkili iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, problem 
çözebilen, operasyon faaliyetlerine hâkim kabin memurları yetiştirmektir.

experience of the Turkish Airlines instructors.
Turkish Airlines closely monitors technological advancements and national and 
international aviation regulations in order to meet the training needs of the aviation 
industry and universities, improve training and enrich the training materials. The 
airline also invests on the personal development of its instructors.

THE COOPERATION BETWEEN DgCA AND YÖK COVERS THE FOLLOWINg 
SUBJECTS:
•  Opening higher education programs related to civil aviation
•  Performing industry analysis aimed at advancing civil aviation
•  Establishing research centers for solving the problems identified
• Creating curricula for university departments that provide civil aviation 
education in accordance with Turkish civil aviation regulations in order to meet 
the needs of the industry
•  Developing an aviation culture
•  Providing students with internship opportunities in the civil aviation industry
•  Creating graduate and doctoral programs for industry professionals 
•  Establishing graduate education programs related to civil aviation law in law 
schools
•  Establishing programs in medical schools to educate flight surgeons and meet 
industry’s needs

CIVIL AVIATION AND CABIN SERVICES PROgRAM 
The number of domestic and international destinations is rapidly increasing in 
the Turkish civil aviation industry. Accordingly, the shortage of qualified flight 
attendants is becoming larger. In order to meet the shortage, vocational schools 
have started providing professional education through the Civil Aviation and 
Cabin Services Program. 
The purpose of this program is to provide flight attendants with knowledge of 
aviation culture, basic safety methods, effective communication skills, strong 
customer relations skills, problem solving skills, and operational activities.

Havacılık eğitiminde büyük ortaklık 

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 
HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

THE PIONEERING ROLE OF TURKISH 
AIRLINES IN AVIATION TRAINING
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DOSYA / FILE

Özgür Bey, bize biraz akademik kariyerinizden bahseder misiniz? 
Akademik kariyerime, Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik alanındaki ilk okulu olan İstanbul Üniversitesi 
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulunun ilk öğretim elemanı olarak başladım. Yine İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesinde tamamladığım Yönetim ve Strateji doktorasıyla birlikte yardımcı doçent olarak 
Yüksekokul’da müdür yardımcılığı ve takip eden yıllarda da Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Anabilim 
Dalı başkanlığı görevlerini yürüttüm. Ulaştırma politikaları, stratejik yönetim, hava yolu taşımacılığı gibi 
konularda akademik ve sektörel çalışmalarımı yürüttüğüm bu dönemde çeşitli üniversitelerin ulaştırma ve 
lojistik ile ilgili bölümlerinin kuruluş aşamasına destek verdim. Aynı çerçevede İstanbul Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programının 
kuruluşunda görev aldım. Hâlen aynı bölümde program başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı, üniversitenizde ne zaman kuruldu? Kuruluş aşamasında 
Sivil Havacılık genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu ile nasıl bir iş birliğine girdiniz?
İstanbul Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı 2009 yılında kuruldu. Üniversitede 
akademik bir program açmanın koşulu olarak Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) gereken izin ve onaylar 
alındı. Dünyada benzer eğitim veren kurumların müfredatları incelenerek tasarlanan müfredatımız YÖK’ün 
normları doğrultusunda şekillenerek izinleri alınırken, programda görev alacak öğretim üyeleri de benzer 
şekilde onaylandı.

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı hakkında bilgi verir misiniz?
İstanbul Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı, Türk sivil havacılık sektöründe 2003 
yılından itibaren ivme kazanan gelişimin yarattığı bir ihtiyaç olarak gündeme geldi. Büyüyen sivil havacılık 
sektörünün eğitimli ve farklı uzmanlık alanlarına sahip personel ihtiyacı, bizleri sivil havacılık genelinde, 
kabin hizmetleri özelinde bir eğitim programı açmaya teşvik etti.
Eğitim programımızda üç temel grup dersten bahsetmemiz mümkün. Bunların birincisi; YÖK tarafından 
tüm programlarda yer alması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili gibi dersler. Bir diğer 
grup, sivil havacılık ve kabin hizmetleri alanındaki spesifik/teknik konuları kapsayan dersler. Bu gruptaki 
dersler; sivil havacılık otoritelerinin, eğitim veren hava yolu şirketleri dâhil, tüm eğitim kurumlarından talep 
ettikleri Normal Emniyet Yöntemleri, Acil Durum Kuralları, İkram/Servis, Uçucu Ekip Yönetimi gibi dersler. 
Bir de üçüncü gruptaki dersler var ki bunlar da sivil havacılık işletmelerinin çeşitli pozisyonlarında görev 
alabileceklere yönelik olarak; hava yolu yönetimi, işleyişi, planlaması, yasal düzenlemeleri gibi hava yolu 
işletmeciliği çerçevesinde düşünülebilecek dersler. Ülkemizde bu alandaki eğitim ve akademik faaliyetleri 
göz önüne aldığımızda, mezunlarımızın iş alanını genişletme imkânını da düşündüğümüzde bu gruptaki 
dersleri de özel olarak önemsemekteyiz.

Mr. Karagülle, could you tell us about your academic career? 
My academic career started when I became the first academic at the Vocational School of 
Transportation and Logistics at Istanbul University, which was the first ever vocational school in 
Turkey for the field of transportation and logistics. With the Administration and Strategy doctoral 
degree that I received from the Faculty of Business Administration at Istanbul University, I 
became an assistant professor and assistant director at the Vocational School before becoming 
the Head of the Transportation and Logistics Department. In addition to my academic and 
industry studies in the fields of transportation policies, strategic management and airline 
transportation, I supported the establishment of transportation and logistics departments in 
various universities. In this context, I worked towards the establishment of the Civil Aviation and 
Cabin Services Associate Degree Program at Istanbul University Vocational School of Technical 
Sciences. Currently, I am working as the head of program in the same department.

When was the Civil Aviation and Cabin Services Program established at your university? 
How have you cooperated with Directorate general of Civil Aviation and Council of 
Higher Education?
The Civil Aviation and Cabin Services Program of Istanbul University was established in 2009. 
As a prerequisite of creating an academic program in a university, we obtained the necessary 
permits and approvals from the Council of Higher Education (YÖK). Our curriculum is based on 
the curricula of international institutions that provide similar programs and has been designed 
in accordance with YÖK regulations. This is followed by obtaining the necessary permits and 
approvals for the academic staff to be employed for the program.

Can you tell us about the Civil Aviation and Cabin Services Program?
The Civil Aviation and Cabin Services Program of Istanbul University became necessary as a 
result of the accelerated development in the Turkish civil aviation industry starting in 2003. The 
shortage of educated personnel with different fields of expertise in the growing civil aviation 
industry encouraged us to open an education program focusing on cabin services within the 
scope of civil aviation. 
Our education program consists of three basic courses. The first is a set of classes that is 
mandatory for all programs and includes classes on History of the Turkish Revolution and the 
Turkish Language. Another group consists of specific/technical classes in the fields of civil 
aviation and cabin services. Classes in this group include Normal Safety Methods, Emergency 
Rules, Catering/Service and Flight Crew Management that are demanded by the civil aviation 

Öğrencilerin Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programında eğitim görebilmeleri için aranan 
şartlardan bahseder misiniz? 
İstanbul Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, hâlihazırda Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi içinden ve YÖK’ün uygun gördüğü kriterler çerçevesinde kabul 
edilmektedir. Mezunlarımız içerisinde kabin hizmetleri personeli olarak istihdam edilecek olanların 
oranını arttırmak üzere, hava yolu şirketlerinden gelen talepler doğrultusunda, fiziksel özelliklere göre ve 
özel öğrenci kabulü için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Meslek yüksekokullarında bu programın açılmış olması ve meslek olarak öğrencilerin 
seçim tercihine sunulmuş olmasını, Türk sivil havacılığının geleceği açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  
Daha önce de söylediğim gibi, Türk sivil havacılık sektörü müthiş denilebilecek bir hızla büyümekte ve 
gelecek on yılda da bu büyümenin süreceği tahmin edilmekte. Böyle bir durumda, özellikle başta filoları 
olmak üzere tüm birimleriyle büyüyen hava yolu şirketleri, İstanbul’a yapılması düşünülen 3. havalimanı 
ve Türkiye’nin diğer illerinde hava yolu taşımacılığına ilişkin gözle görülen canlanma, bu alanda eğitim 
almış iş gücüne sürekli bir ihtiyacın olacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bir yandan gençlerin 
istihdam imkânlarına çeşitlilik getirmesinin, diğer yandan hava yolu şirketlerinin artarak devam eden 
işgücü talebinin bizim programımız ve benzer programların cazibesini arttırdığını söyleyebilirim.

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programında eğitim gören öğrencilerin, hava yolları 
tarafından verilen Temel Emniyet Eğitimi programına katılmak suretiyle meslek sahibi olan 
kursiyerlere göre avantajları nelerdir?
Öğrencilerimiz, hava yollarının Temel Emniyet Eğitimi programında verdikleri dersleri, yükseköğretimle 
ilgili yönetmelikler çerçevesinde, çok daha geniş ders saatlerine yayılmış şekilde görüyorlar. Bu 
durumun, eğitimin etkinliğini arttırdığını söylemek mümkün. Akademik bir disiplin içinde ve farklı 
yönleriyle ele alınan derslerin özellikle sivil havacılığın işletmecilik yönüne de eğilecek şekilde 
yürütülmesinin, ayrıca öğrencilerimizin kişisel ve kariyer gelişimlerinin de yönlendirildiği bir ortamın 
avantaj olduğunu düşünüyorum. Örneğin dünyada öne çıkmış belli başlı havalimanlarının tasarımında 
etkili olan faktörlerin ya da çeşitli hava yollarının izlediği rekabet stratejilerinin saatlerce tartışılabildiği, 
uçuş ağı tasarımı veya tarife planlamada ortaya çıkabilecek sorunların irdelendiği dersleri bu program 
çerçevesinde yürütebiliyoruz.

Yurt dışındaki üniversitelerle veya hava yolları ile iş birliğiniz var mı?
Yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişimi yapmamız söz 
konusu. Ancak bu eğitimin akademik düzeyde henüz çok yeni olduğunu, tanınma ve kurumlar arası 
akreditasyonda henüz arzu edilen seviyede olmadığını söylemek mümkün. Benzer durum, yabancı hava 
yolları ile ilişkiler için de geçerli. Sadece öğrenci adaylarına programı cazip kılmak için, sistem oturup 
belirli bir akademik kültür şekillenmeden yapılacak öğrenci değişim programı gibi uygulamaların çok 
etkin olacağını düşünmüyorum. Bununla birlikte, orta vadeli gelecekte bu yönde de gelişmeler olacağını 
söyleyebilirim. 

authorities from all education institutions and airlines that provide training. Classes in the third group are 
oriented towards people who may be employed in various positions in civil aviation directorates and 
cover topics related to the airline business such as airline management, operations, planning and legal 
regulations. When relevant educational and academic activities in Turkey as well as the possibility to widen 
the employment area for our graduates are taken into account, we place a special emphasis on classes 
in this group.

Would you tell us about the criteria that students must meet in order to enter the Civil Aviation 
and Cabin Services Program? 
Students on the Civil Aviation and Cabin Services Program at Istanbul University are currently accepted 
according to the system implemented by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM) and the 
criteria established by YÖK. In order to increase the percentage of our graduates to be employed as cabin 
services personnel, we have been working on to establish a special student acceptance system that takes 
into account the physical properties required by airlines.

What is your opinion about the opening of this program in vocational schools and offering it to 
the students as a preferred profession for the future of Turkish civil aviation?  
As I said earlier, the Turkish aviation industry is growing rapidly and is expected to continue to grow at 
this pace over the next decade. The growth of airline fleets, the third airport to be built in Istanbul and the 
obvious focus on airline transportation in other Turkish cities clearly shows that there will be a constant 
need for an educated workforce. I can say that the attraction to our program and similar programs is due to 
the diversity of employment that these programs can appeal to young people, in addition to the increasing 
demand of airlines for such a workforce.

What is the advantage of the Civil Aviation and Cabin Services Program over the Initial Safety 
Training programs offered by airlines?
The classes given in Initial Safety Training programs are given to our students over a longer period of time 
in accordance with higher education regulations. It is possible to say that this increases the effectiveness 
of the classes. I believe that an environment where classes are given under academic discipline and include 
all the aspects of the subject, a special focus on the administration of civil aviation, and guidance for our 
students in terms of their personal and professional development provide an advantage. The classes 
conducted within the scope of this program allow for hours of discussion on factors that influence the 
design of the world’s top airports, or competitive strategies implemented by various airlines, or problems 
that may arise during flight network design or schedule planning.

Do you cooperate with foreign universities or airlines?
We are implementing a student exchange program with foreign universities within the scope of the Erasmus 
program. However, it can be said that this education program is very new at academic level and needs 
to be at a higher level in terms of recognition and interinstitutional accreditation. The same also applies to 
relations with foreign airlines. I don’t believe that the implementation of student exchange programs, etc. 

“Sektörün eğitimli perSonel iHtiyacı, 
bizleri bu programı açmaya teşvik etti.”
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alone would be effective to attract students without shaping an academic culture based on an established 
system. Nevertheless, I can say that we have mid-term plans to make developments in this regard. 

What criteria do you expect to see your instructors and academics meet in order to be eligible 
for the program? 
There are two main criteria for this. First, there are the YÖK requirements. We include candidate academics 
with these qualifications in the program only after being approved by YÖK. On the other hand, a portion 
of our classes are given by academics from our university based on their fields of academic expertise. 
Another criterion is how well the potential candidates would contribute to the program and accommodate 
themselves to the aforementioned program vision.

As the Head of Civil Aviation and Cabin Services Program, what are your goals for improving the 
program? 
We need to improve our relations with companies in the Turkish civil aviation industry in order to increase the 
effectiveness of the program. We need airlines to allow us to conduct academic research in order to develop 
the field, and employees and particularly the managers of these companies to share their experiences with 
educational institutions through a closer relationship. This could provide significant benefits in terms of vision, 
motivation and the quality of educational content.

How do you follow the innovations in the aviation industry, including national and international 
regulations and revisions, and how do you keep your education documents up to date?
For me, the main advantage of conducting education in a university under an academic program stands out 
here. Our academics constantly participate in international congresses, seminars and conferences. More 
importantly, they present statements and articles in international academic meetings. You have to follow 
up-to-date information when writing doctoral dissertations, theses, books and articles. In addition to having 
a full knowledge of all published works, you need to access the contents of unpublished works within the 
scope of meetings and interviews conducted with the writers of these works. Therefore, we follow national 
and international works, and conduct studies to provide guidance and improvement in this field.

Program’da eğitim veren eğitmenlerde ve öğretim görevlilerinde aradığınız kriterler 
nelerdir? 
Bu kapsamda iki kriter olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle YÖK’ün istediği bazı şartlar var. 
Bu niteliklere sahip öğretim görevlisi adaylarını, YÖK’ten onaylanmak koşuluyla programa 
dâhil ediyoruz. Diğer yandan derslerimizin bir bölümü, akademik uzmanlık alanlarına 
göre üniversitemizin öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte. Bir diğer kriter ise öğretim 
görevlisi olarak programda yer alması muhtemel adayların programa hangi yönlerden katkı 
sağlayabileceği ve yukarıda bahsettiğimiz program vizyonuna ne denli uyum sağlayabileceği.

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Program Başkanı olarak, bu programın 
geliştirilmesi ile ilgili hedefleriniz neler? 
Programımızın etkinliğinin artması için Türk sivil havacılık sektöründe yer alan şirketlerle 
ilişkilerimizin gelişmesi gerekiyor. Hava yolu şirketlerinin, akademik araştırmalar yapıp alanı 
geliştirmemiz için bize kapılarını açması; bu şirketlerin çeşitli düzeylerdeki çalışanlarının ve 
özellikle yöneticilerinin eğitim kurumlarına daha yakın olarak paylaşımlarda bulunmaları; 
vizyon, motivasyon ve eğitimin içerik kalitesi açısından büyük yarar sağlayacaktır.

Havacılık sektöründeki yenilikleri, ulusal ve uluslararası mevzuatı ve revizyonları 
nasıl takip ediyorsunuz ve eğitim dokümanlarınızın güncelliğini nasıl sağlıyorsunuz?
Bence bu eğitimin bir üniversitede ve akademik program çerçevesinde yürütülmesinin temel 
avantajı burada. Derslerde yer alan öğretim üyelerimiz uluslararası düzeyde kongre, seminer 
ve konferanslara sürekli katılıyorlar. Daha da önemlisi, uluslararası akademik toplantılarda 
bildiri ve makaleler sunuyorlar. Doktora, tez, kitap ve makale çalışmalarını yaparken güncel 
bilgiyi çok yakından takip etmeye mecbursunuz. Yayımlanan tüm eserlere hâkim olmanın 
yanı sıra, henüz yayımlanmamış eserlerin içeriğine bile, bu eserlerin yazarlarıyla beraber 
olunan toplantılar ve görüşmeler çerçevesinde ulaşabiliyor olmanız gerekli. Bu nedenle ulusal 
ve uluslararası çalışmaları takip etmekte ve bu alanda yönlendirici ve geliştirici çalışmalar 
yapmaktayız.

Neşe Hanım, uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda kabin personeli olarak görev 
yaptınız ve emekli oldunuz. Türk Hava Yolları’nda kaç yıl çalıştınız? Bize meslek 
hayatınızdan bahseder misiniz?
Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak uçuş görevime 1985 yılında başladım. 
Daha sonra hem kabin amiri hem de Kabin Eğitim Müdürlüğünde eğitmen olarak 
görevimi sürdürdüm. 2008 yılında ise emekli oldum. Toplam hizmetimi 23 yıl olarak 
ifade edebilirim.

Mrs. Birgören, you retired from Turkish Airlines after many years of service as a 
flight attendant. How long did you work for Turkish Airlines? Would you tell us 
about your career?
I started working for Turkish Airlines as a flight attendant in 1985. Then, I continued my 
career as the chief flight attendant and as an instructor in the Cabin Training Department. 
I retired in 2008. So, I served the company for a total of 23 years.

“eSki bir kabin memuru ve eğitimci olarak kabin memuru 
yetiştirilmeSinde görev almak güzel bir duygu.”

“aS a former flıgHt attendant and an ınStructor, ı feel lıke 
a good fıt for tHe role of educatıng flıgHt attendantS.”

Bize biraz üniversitedeki deneyimlerinizi anlatır mısınız? Senelerin deneyim ve tecrübelerini, bir 
üniversitenin kürsüsünden öğrencilerle paylaşmak nasıl bir duygu?
Türk Hava Yolları Kabin Eğitim Müdürlüğündeki eğitmenlik görevim, bana öncelikle hava yolu 
taşımacılığının faaliyetleri içinde en temel unsurun eğitim olduğunu öğretti. Emekli olduktan 
sonra İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda, özellikle Türk Hava Yolları 
üst yönetiminin yönlendirmesiyle gündeme gelen Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Ön Lisans 
Programının başlatılmasını hazırlayan ekibin içinde yer aldım. Bunda, kabin eğitimine dair uzun yıllara 
dayanan tecrübemin önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu sene 4. dönem mezunlarımızla sektöre 
öğrencilerimizi yönlendirdik. şu anda başta Normal Emniyet Yöntemleri olmak üzere Yolcu Hizmetleri 
ve İlişkileri, Genel Uçak Tipleri ve İkram/Servis dersleri vermekteyim.
Hem eski bir kabin memuru hem de bir eğitimci olarak kabin memuru yetiştirilmesinde görev almak 
güzel bir duygu. Ders esnasında öğrencilerin gözlerindeki pırıltı beni de onların heyecan seviyesine 
ulaştırıyor. 

Eğitimlerin Türk Hava Yolları ayağından bahseder misiniz?
Bu eğitim programlarında bire bir uygulamalara da yer veriyor, öğrencilerimizi Türk Hava Yolları’nda 
uygulamalı eğitimlere götürüyoruz. Uygulamalı Mock-Up Eğitimini buna örnek olarak verebiliriz. 
Öğrencilerimiz ayrıca Türk Hava Yolları’nın kabin eğitim birimlerinde belirli sürelerle staj yapıyorlar. Bu 
da onların havacılık sektörüne daha kolay adapte olmalarını sağlıyor.

Kabin memurluğu görevinin bir meslek olarak kabul edilmesini ve üniversitelerin eğitim 
programlarında yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kabin memurluğunun üniversite eğitim programlarında yer alması elbette sevindirici bir durum. 
Yaklaşık dört yıldır bu programların içinde yer alıyorum. Burada bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. 
şu anda uygulanan öğretim iki yıllık; yani ön lisans seviyesinde. Bu bakımdan yabancı dil konusunda 
öğrencilerimize ancak havacılık terminolojisi kapsamında destek verebiliyoruz. Öğrencilerime bu 
yüzden sık sık İngilizcenin önemini vurguluyorum. 

Türk Hava Yolları’ndaki eğitmenlik günleriniz ile üniversitedeki görevinizi karşılaştırabilir misiniz?
Türk Hava Yolları’nda, havacılığın temel işleyişi içinde yer alan güvenliğin sağlanması ile hizmet 
kalitesinin ön planda tutulması, eğitimin olmazsa olmazlarındandı. Sektörün içinde bu eğitimleri 
uygularken hedef, sıfır hata olarak ortaya konulmuştu. Türk Hava Yolları’nın giderek artan ulusal 
ve uluslararası performansının altında bu eğitim anlayışının olduğunu düşünüyorum. Dün sektörün 
içindeydim, bugün ise sektöre taze kan verecek eğitim programında yer alıyorum. Bu durum beni 
mutlu ediyor. şirketin artan başarıları içinde bir parça olsun payım olduğuna inanıyorum. 

Öğrencilerinize neleri tavsiye ediyorsunuz? Onlar için nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?
Öğrencilerimin çoğunun isteği kabin memuru olabilmek. Bu bakımdan bu hedeflerine ulaşmada 
kendilerine yabancı dil başta olmak üzere bazı yönlendirmelerde bulunuyorum. Ayrıca onlara, yer 
hizmetleri alanında da görev alabileceklerini hatırlatıyorum. Önümüzdeki birkaç yıl içinde faaliyete 
geçecek olan üçüncü havalimanının kapasitesi ve büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu genç 
arkadaşlarımızın havacılık sektörü içinde rahatlıkla istihdam edilebileceklerini düşünüyorum.

Would you tell us about your experiences at the university? How does it feel sharing 
such a long experience with university students?
My job as an instructor in the Turkish Airlines Cabin Training Department has taught me that 
training is the most important aspect of the air transport business. Following my retirement, I 
became a member of the team that established the Civil Aviation and Cabin Services Associate 
Degree Program at Istanbul University Vocational School of Technical Sciences under the 
guidance of Turkish Airlines senior management. I believe my many years of experience in 
cabin training played an important role in this. This year, the fourth term graduates entered the 
industry. Currently, I’m teaching Normal Safety Methods, Passenger Services and Relations, 
General Airplane Types and Catering/Service lessons.
As a former flight attendant and an instructor, I feel like a good fit for the role of educating flight 
attendants. When I see the glimmer in my students’ eyes, I feel the same excitement as they do. 

Would you tell us about Turkish Airlines’ input in the program?
Our education programs include one-on-one practical training sessions and we take our students 
to Turkish Airlines to practice what they’ve learned in the class. Practical Mock-Up Training is 
an example of this. Our students also have the opportunity to spend some time as interns in 
the cabin training units of Turkish Airlines. This helps them easily adapt to the aviation industry.

What do you think about the acceptance of flight attendance as a profession that finds 
a place in university programs?
Of course, the inclusion of flight attendance in university programs is great. I have been involved 
in these programs for almost four years. I would like to express one thing. Currently, we are 
providing an associate degree, which takes two years. For that reason, we can only support our 
students in terms of aviation terminology as far as foreign language education is concerned. 
Therefore, I often emphasize the importance of English to my students. 

How does your time as an instructor for Turkish Airlines compare with your time at 
university?
Turkish Airlines mainly focuses on ensuring safety related to the basic functionality of aviation 
and providing the highest quality of service, which are essential to the aviation training. The goal 
of training was to achieve zero errors. I believe the ever-increasing domestic and international 
performance of Turkish Airlines is based on this understanding of training. I was involved in the 
industry before, and now I’m involved in providing fresh input for the industry. This makes me 
happy. I believe that I play a role in the increasing success of the industry. 

What advice do you give to your students? What are your expectations for their future?
Most of my students want to become flight attendants. Therefore, I provide them with 
some guidance, especially about foreign languages, in order to help them reach their goals. 
Additionally, I remind them that they could work in ground services, too. When the capacity and 
size of the third airport to be commissioned in the next few years is taken into account, I believe 
these young minds could easily find a job in the aviation industry.

İSTANbUL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK VE KAbİN HİzMETLERİ PROGRAMI 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NEşE bİRGÖREN:  

NEşE bİRGÖREN, INSTRUCTOR AT ISTANbUL UNIVERSITY CIVIL AVIATION AND 

CAbIN SERVICES PROGRAM:
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CIVIL AVIATION AND CAbIN 
SERVICES PROGRAMS 

Sivil Havacılık ve kabin 
Hizmetleri programları 

DOSYA / FILE

amacıyla, Türk Hava Yolları tarafından öğrenimleri sırasında kendilerine staj imkânı da sunulmaktadır. 
Bu imkân sağlanırken; onların daha öğrenciyken artık bir havacı olduklarını hissetmeleri ve hata 
kabul etmeyen bir sektörde çalışacaklarının bilincine vararak eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine 
önem vermeleri hedeflenmektedir.
Kabin memurluğu; bu görevi icra eden kişinin tam olarak benimsemesini, gerekliliklerini taşımasını 
ve kendisini ait olduğu yerde hissetmesini gerektiren bir meslektir. Bunun için de, edinilen teorik 
bilgilerin yanında pratik yapma imkânı veren uygulamalı eğitimin önemi de yadsınamaz. Bu 
doğrultuda Türk Hava Yolları Kabin Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin üniversitede aldıkları teorik 
eğitimleri, uygulamalı eğitimlerle pekiştirmelerine ve uygulama becerilerini üst seviyeye taşımalarına 
olanak sağlamaktadır. 
Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’nde yer alan CEET’ler (kabin eğitim simülatörleri); öğrencilerin 
türbülans, acil iniş, basınç boşalması, yangın, kabin içinde duman oluşumu gibi acil durumları 
gerçeğe çok yakın bir şekilde tecrübe etmelerine olanak sağlamaktadır. Yangın Simülatörü ise baş 
üstü dolabı yangını, çöp kutusu yangını, panel arkası yangını, fırın yangını, tuvalet yangını gibi yangın 
tiplerini uygulamaya olanak vererek Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencilerine gerçek 
bir yangınla mücadele etme yetisi kazandırmaktadır. Buradaki amaç; onları gerçek bir yangınla 
tanıştırmak, aleve karşı korkularını yenmelerini ve yüz yüze geldikleri yangını şirket prosedürlerine 
uygun bir şekilde hareket ederek söndürmelerini sağlamak ve uygulamalarda yüzde yüz başarılı 
olduklarını görmektir.  
Öğrenciler istihdam edilmek üzere Türk Hava Yolları bünyesine alınırken ise; Tekrar Sertifikalandırma 
Eğitim Programı doğrultusunda, Temel Emniyet Eğitimi’nde verilen bütün dersleri de kapsayan özel 
bir eğitim programına dâhil edilmektedir. Öğrencilerin, üniversitede eğitim görürken almış oldukları 
derslerin bir kez daha üzerinden geçildikten sonra, Uçak Tip derslerini, Servis dersini ve Kurumsal 
İmaj ve Marka Bilinci dersini ayrıntılı olarak görmeleri sağlanmaktadır.

become familiar with and embrace their future industry while they learn about the 
profession. This allows students to understand that they have already become aviators, 
and helps them focus on their education and personal development with the awareness 
that they will be working in an industry with zero tolerance for mistakes.
Being a cabin crew member is a profession that must be fully embraced by those who 
will become part of this occupation, demonstrating the required qualities, and a feeling 
that they belong. For this reason practical training is just as important as theoretical 
training. In this context, the Turkish Airlines Cabin Training Department provides students 
with the opportunity to reinforce university theoretical training through practical training, 
helping to maximize their practical skills. 
CEETs (cabin training simulators) used at the Turkish Airlines Flight Training Center allow 
students to experience emergencies as realistically as possible, including: turbulence, 
emergency landings, depressurization, fire, smoke in cabin, etc. The Fire Simulator 
allows practical training on various types of fires, such as those that occur in overhead 
compartments, trash cans, seatback panels, ovens, bathrooms, etc., helping students in 
the Civil Aviation and Cabin Services Departments gain the ability to fight against real fire. 
The purpose of this is to introduce them to a real fire, help them overcome their fear of 
flames, enable them extinguish an actual fire in accordance with company procedures, 
and see them be one hundred percent successful in practice.  
When the students are hired at Turkish Airlines, they are subjected to a special training 
program that includes all subjects given under Initial Safety Training in accordance with 
the Recertification Training Program. Subjects learned by students during their university 
education are reviewed again, and then they are given detailed classes, including: 
Airplane Types, Service, and Corporate Image and Brand Awareness.

Hızla gelişen ve büyüyen bir sektör olan havacılık sektörüne daha iyi hizmet 
sağlanabilmesi için daha çok sayıda personele ihtiyaç duyulmakta ve bu 
personelin de alanında uzman olması gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda 

üniversitelerde sektörle ilgili açılan bölümlerden biri de Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 
Bölümü’dür. Bu bölümle birlikte kabin alanında da mesleki anlamda bir uzmanlık oluşmaya 
başlamıştır. 
Havacılık sektörünün Türkiye’deki öncüsü ve bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları, 
üzerindeki bu sorumluluğun bilinciyle, bünyesinde; hem teorik hem de uygulamalı olarak 
kabin memurluğu eğitimi almış, alanında bilgisi tam, her türlü duruma karşı hazırlıklı ve 
taşıdığı sorumluluğu bilen kabin personelinin bulunmasını son derece önemsemektedir. Bu 
nedenle Türk Hava Yolları, üniversitelerle Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümlerinin 
açılması amacıyla atılan adımlar doğrultusunda anlaşmalar gerçekleştirmektedir. Yapılan 
anlaşmalarla bu bölüm öğrencilerine kapılarını açan Türk Hava Yolları, bu mesleği layıkıyla 
yapabileceğinden emin olduğu ve şirket kriterlerine uygun bölüm mezunlarına istihdam 
olanağı sağlamaktadır. 
Türk Hava Yolları, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programlarının kuruluş aşamasında; 
ulusal ve uluslararası mevzuata uygun eğitim programlarının hazırlanmasında ve eğitim 
dokümanlarının ve eğitim sunumlarının oluşturulmasında meslek yüksekokullarına 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca yapılan anlaşma doğrultusunda, Tük Hava Yolları Uçuş Eğitim 
Merkezi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencilerine, okulda öğrendikleri 
bilgileri pekiştirebilecekleri uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu sayede öğrencilerin, 
uçuş esnasında yaşanabilecek olan acil durumlara müdahale etme yetisi kazanmaları 
amaçlanmaktadır.
Üniversitelerin Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümlerinde okuyan öğrencilerin, henüz 
mesleği öğrenirken aynı zamanda da çalışacakları sektörü tanımaları ve benimsemeleri 

Aviation is a rapidly evolving and growing industry in need of a large number 
of personnel in order to provide better services, and these personnel must 
be experts in their respective fields. The Civil Aviation and Cabin Services 

Department is one of the branches that was opened at universities in order to meet 
this requirement. Opening this department resulted in the creation of professional 
expertise for cabin services. 
Being the pioneer and leader of the Turkish aviation industry and aware of its 
responsibility, Turkish Airlines strives to hire those cabin personnel who have 
received theoretical and practical flight attendant training, have full knowledge of the 
field, are prepared for anything, and are aware of their responsibilities. This is why 
Turkish Airlines signs contracts with universities in accordance with the steps taken 
toward opening Civil Aviation and Cabin Services Departments. Having opened its 
doors to the students of this department under the aforementioned contracts, Turkish 
Airlines offers employment opportunities to those graduates who the company is 
certain possess the qualities to duly fulfill the job requirements, and who meet the 
company criteria. 
Turkish Airlines helps vocational schools with the establishment of Civil Aviation and 
Cabin Services Programs, the preparation of training programs in compliance with 
national and international regulations, and the creation of training documents and 
presentations. Furthermore, the Flight Training Center at Turkish Airlines, under the 
previously mentioned contract, provides the students in the Civil Aviation and Cabin 
Services Departments with practical training, through which they can reinforce what 
they learned in school. The purpose is to help students gain the ability to intervene if 
and when emergencies arise during a flight.
Turkish Airlines also provides students of the Civil Aviation and Cabin Services 
Departments with internship opportunities during their education so that they can 

Nihan ŞENTÜRK, (Kabin Yer Eğitim Öğretmeni / Cabin Ground Training Instructor)
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Sivil Havacılık ve kabin Hizmetleri bölümü mezunları: 
graduateS of tHe department of cıvıl 
avıatıon and cabın ServıceS

“WE ARE HAPPY THAT WE 
STUDIED AT THIS DEPARTMENT.”

“iyi ki bu bölümü Seçmişiz.”

Was it an informed decision to attend the Department of Civil Aviation and Cabin 
Services at Cappadocia Vocational College?
Aslıhan: It was an informed decision, but we didn’t know that we were going to be receiving 
such a strict education. We became more aware of everything after we graduated. Now 
we are happy that we studied at this department.

How do you think the cooperation between Turkish Airlines and vocational colleges 
has contributed to your education?
Merve: We attended many classes at college and studied the subjects in detail. And we 
received practical training at Turkish Airlines Flight Training Center. This helped us to 
reinforce what we learned at college. We also learned what we have to do in the event 
of in-flight emergencies during our practice sessions at the Practical Training field. Our 
education was integrated with the training we received at Turkish Airlines. I believe that 
when we start our careers, we will serve our profession well. For two years, our only 
goal has been to become flight attendants and work for Turkish Airlines. To be honest, 
I wonder how much more our devotion to the profession will increase after we actually 
start working. 

Aslıhan: I remember the professional oath we took at the graduation ceremony. We swore 
to provide a good service to passengers and hold their safety above our own. It was at that 
moment that we felt that all this training and effort was not in vain. We were treated very 
well by our college and by Turkish Airlines. They called us the “Cappadocians” during our 
training at Turkish Airlines, which made us feel respected. We were all filled with pride. 

What do you think about the employment of successful graduates of the Department 
of Civil Aviation and Cabin Services as flight attendants for Turkish Airlines? 
Ezgi: We are now full with information, but it is knowledge and experience that count. We 
are currently inexperienced, but when we become experienced flight attendants in the 
future, we believe Turkish Airlines will have made a bigger difference.

Aslıhan: All companies want their employees to feel a sense of belonging. We have felt 
that we belong to Turkish Airlines for two years. No one would chase a job for two years 
if they didn’t want it. We really wanted to be here, and I believe if someone really wants 
something, the chances of them doing a bad job are really, really small. 

Merve: Everything we’ve learned during our two-years at college has sunk in, we’ve 
attended classes with an awareness of everything and reinforced our lessons through the 
month-long training course at Turkish Airlines. I believe the fact that we are already highly 
prepared for actual flights would be advantageous for Turkish Airlines as well. 

What do you think about the internship opportunity that Turkish Airlines provides to 
graduates of this department?
Ezgi: I completed my internship in the Cabin department at the Flight Training Center. 
I learned everything about the job. I learned how training is given and what processes 
documents go through. I learned about the departments and how things work around 
here. When I completed my internship, I became more devoted to the job. 

How was your training at Turkish Airlines?
Aslıhan: It was very exciting. Turkish Airlines provided us with an internship opportunity in 
cooperation with our college. So, we were familiar with the environment. 

Ezgi: It was a very good period of time. I believe we were successful. Of course, we owe 
this success to our college and the instructors here. We can’t wait to start working.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 
Bölümünden mezun olduktan sonra Türk Hava Yolları’nın mülakatını 

kazanmış ve buradaki eğitimini başarıyla tamamlamış olan yeni 
kabin memurlarımızdan birkaç› ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 

We interviewed three of new flight attendants who have 
successfully passed the interview and completed their training at 
Turkish Airlines following their graduation from the Department of 
Civil Aviation and Cabin Services at Cappadocia Vocational College.

Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümünü bilinçli olarak mı 
tercih ettiniz?
Aslıhan: Aslında bilinçli olarak seçtik ama böyle sıkı bir eğitimin içerisine gireceğimizi 
bilmiyorduk. Eğitimini aldıktan sonra daha çok bilinçlendik ve her şeyin farkına vardık. şimdi iyi 
ki bu bölümü seçmişiz, diyoruz. 

Türk Hava Yolları’nın meslek yüksekokulları ile işbirliğinin, aldığınız eğitimlere nasıl bir 
katkısı olduğunu düşünüyorsunuz?
Merve: Okulda çok sayıda ders aldık ve konuları iki yıl boyunca ayrıntılı olarak işledik. Türk 
Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezinde de öğrendiklerimizin uygulamasını gördük. Bu sayede 
konular aklımıza çok daha kalıcı şekilde yerleşmiş oldu. Ayrıca uçak içerisinde yaşanabilecek 
acil durumlarda ne yapmamız gerektiğini de Uygulamalı Eğitim alanında uygulayarak öğrendik. 
Okulumuzun eğitimiyle Türk Hava Yolları’nda aldığımız eğitim böylece bütünleşmiş oldu. İşimize 
başladığımızda mesleğimizi, hakkını vererek icra edeceğimize inanıyorum. İki yıl boyunca tek 
hedefimiz kabin memuru olmak ve Türk Hava Yolları’nda çalışmaktı. Acaba işe başladıktan sonra 
mesleğe olan sevgimiz daha ne kadar artacak diye merak ediyorum doğrusu. 

Aslıhan: Mezuniyet törenimizde yaptığımız mesleki yemin geldi aklıma. Törende,  yolcularımıza 
iyi hizmet vereceğimize, onların güvenliğini kendi güvenliğimizden üstün tutacağımıza yemin 
etmiştik. İşte o an bütün bu eğitimlerin, uğraşların boşuna olmadığını hissettik. Okulumuz da 
Türk Hava Yolları da bizi el üstünde tuttu. Türk Hava Yolları’nda aldığımız eğitim süresince de 
“Kapadokyalılar” olarak bizim farkımızı hissettirdiler. Bu bizim için gurur vericiydi. 

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümünü başarıyla bitirmiş öğrencilerin Türk Hava 
Yolları’nda kabin memuru olarak istihdam edilmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ezgi: Biz şu anda bilgi olarak çok doluyuz ama önemli olan, bilgi ve tecrübe. Bizim şu an 
tecrübemiz yok ama ileriki zamanlarda tecrübemiz de tamamlandığında gerçekten Türk Hava 
Yolları’nın daha büyük fark yaratacağını düşünüyoruz.

Aslıhan: Bütün şirketler çalışanında bir aidiyet duygusu olmasını ister. Biz iki yıl boyunca Türk 
Hava Yolları’na aitmişiz gibi hissettik. İnsan iki yıl boyunca istemediği bir işin peşinden koşmaz. 
Biz gerçekten çok isteyerek geldik buraya ve insan bir şeyi gerçekten istiyorsa kötü yapma şansı 
çok çok düşüktür, diye düşünüyorum. 

Merve: Okulda eğitim aldığımız iki yıl boyunca konuları beynimize tam olarak yerleştirdik, her 
şeyin bilincinde olarak eğitimlerimizi aldık ve Türk Hava Yolları’nda aldığımız bir aylık eğitimle de 
pekiştirmiş olduk. Uçuşlara bu kadar hazırlıklı bir şekilde başlayacak olmamızın Türk Hava Yolları 
için de bir avantaj olacağını düşünüyorum. 

Türk Hava Yolları’nın bu bölüm mezunlarına staj imkânı sunması hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Ezgi: Ben stajımı Uçuş Eğitim Merkezinin Kabin bölümünde yaptım. Burada işin mutfağını 
öğrendim. Eğitimlerin nasıl gerçekleştiği, belgelerin hangi işlemlerden geçtiği konusunda bilgi 
sahibi oldum. Buradaki departmanları ve işleyişi öğrendim. Staj yaptıktan sonra işime daha çok 
âşık oldum. 

Türk Hava Yolları’ndaki eğitiminiz nasıl geçti?
Aslıhan: Eğitim heyecanlı geçti. Türk Hava Yolları okulumuzla işbirliği içerisinde, bize staj imkânı 
da sağlamıştı. O yüzden alıştığımız bir ortamdı. 

Ezgi: Çok güzel geçirdik bu dönemi. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bunda elbette buradaki 
eğitmenlerimizin ve okulumuzun da çok önemli bir payı var. İşimize başlamak ve uçmak için 
sabırsızlanıyoruz.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu mezunları, Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’nde
Graduates of Cappadocia Vocational College are at the Turkish Airlines Flight Training Center
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Faruk Bey, öncelikle sektöre nasıl adım attığınızı ve mesleki sürecinizi 
okurlarımızla paylaşır mısınız?
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 

yılında mezun oldum. Ardından İngiltere’de dil eğitimi, oradan da Sorbonne Üniversitesi’nde 
Fransızca eğitimi aldım. İstanbul’a döndüğümde 1992-1999 yılları arasında özel bir firmada 
lojistik departmanında görev aldım. Daha sonra 1999’dan 2004 yılına kadar dış ticaret alanında 
çalıştım. 2004 yılında Türk Hava Yolları’nda Pazarlama ve Satış Başkanlığı görevine başladım. 
2010 yılından bu yana ise Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütüyorum. 

Türk Hava Yolları gibi dünyanın önde gelen hava yollarından biri olma yolunda 
ilerleyen bir şirketin belkemiği niteliğindeki Pazarlama ve Satıştan Sorumlu genel 
Müdür Yardımcılığı hangi görevleri kapsıyor? Size bağlı olarak çalışmalarını yürüten 
birimlerin çalışma alanları ve icra ettikleri görevler hakkında okurlarımızı bilgilendirir 
misiniz?
Tokyo’dan Los Angeles’a kadar, yurt dışı ve yurt içi tüm Türk Hava Yolları ofisleri, pazarlama 
satış başkanlıkları kanalı ile genel müdür yardımcılığımıza bağlı. Dolayısıyla gerek ülkemizde 
gerekse yurt dışında acente ziyaretlerinden reklam faaliyetlerine, Türkiye’nin tanıtılmasından PR 
ajansları ile olan çalışılmalara ve her türlü dağıtım ve tanıtım işlerinin organizasyonuna kadar çok 
çeşitli çalışmalar müdürlüklerimiz tarafından yapılıyor.
Pazarlamanın en önemli unsurlarından biri, üretim planlamadır. Hangi uçak saat kaçta hangi 
uçuşu yapacak, hangi hatlardan hangi hatlara transit yolcu alacak gibi konuların belirlendiği, 
tarife ve network planının hazırlandığı Üretim Planlama Başkanlığı bizim bünyemizde yer alıyor. 
Pazarlamanın bir diğer önemli unsuru da ücretlendirmedir. Uçuş fiyatlandırmasını ve 
ücret yönetimini, Gelir Yönetimi Başkanlığımız icra ediyor. Bu birimimiz; kampanyaların 
tespit edilmesinde, dönemsel kampanyaların hazırlanma aşamasında fiyat belirlemelerinin 
yapılmasında, bir uçağın içindeki 20 farklı fiyatın envanter yönetimi sistemi ile yönetilmesinde, 
ayrıca hangi sınıfların hangi tarihte açılacağı ve hangi tarihte kapanacağının belirlenmesinde 
çalışmakta.
Yine bize bağlı olarak üç tane Pazarlama Satış Başkanlığı bulunuyor. 1. Bölge, 2. Bölge ve Yurt 
İçi olarak ayrılmış olan bu başkanlıklarımız, bütün dünyadaki teşkilatı, ofisleri yönetiyorlar.
Bunların yanı sıra Kurumsal İletişim Başkanlığımız mevcut. Bu başkanlık, reklam faaliyetlerinin 
yürütülmesi, sponsorluk anlaşmalarının imzalanması gibi işlerden sorumludur. 
Ayrıca çağrı merkezinin ve müşteri ilişkilerinin organize edilmesi, kurumsal anlaşmaların 
yapılması, yurt dışı müdürlüklerin lojistik ihtiyaçlarının karşılanması ve Troya sistem kurallarının 
belirlendiği müdürlükler de bizim bünyemizdedir.

Pazarlama ve satış faaliyetleri ekseninde Türk Hava Yolları’nın dününü ve bugününü 
karşılaştıracak olursak bugün en önemli gelişmelerin hangi alanlarda ve nasıl bir 
strateji izlenerek kaydedildiğini söyleyebiliriz? 
2004 yılında 1,2 milyar dolar ciromuz vardı; bu seneki ciromuz ise 10 milyar dolar. Önümüzdeki 
yılın sonunda ise hedefimiz 12 milyar dolar. 2004’te yılda 10 milyon yolcumuz vardı, bugün 
ise 40 milyon yolcudan bahsediyoruz. 77 tane dış hat vardı, bugün Türk Hava Yolları 200 tane 
dış hatta sahip. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olduk. Dahası, üçüncü kez 
Avrupa’nın en iyi hava yolu seçildik. Türk Hava Yolları ayrıca, kurumsal anlaşmalar gibi konularda 
da büyük gelişme kaydetti. Bundan beş yıl önce kurumsal anlaşmalarımızın sayısı yurt dışında 
50, Türkiye’de ise 150 civarındaydı. Bugün yurt içi anlaşma sayısını 2.500’e, yurt dışı anlaşma 

Mr. Çizmecioğlu, first of all, would you tell our readers how your 
career started in the industry and about your professional 
development?

I graduated from the Business Administration Department of the Faculty of Economics 
and Administration at Marmara University in 1987. Then, I took an English course in 
the UK and French course at Sorbonne University. After I returned to Istanbul, I started 
working in the logistics department of a company between 1992 and 1999. Then, I 
worked in the field of foreign trade between 1999 and 2004. I was hired by Turkish 
Airlines as the Marketing and Sales Director in 2004. And, I’ve been working as the 
Chief Marketing Officer since 2010. 

Turkish Airlines is a company that strives to be one of the leading global 
airlines, and the CMO is like the backbone of this company. What is your job 
description? Could you tell our readers about the operating fields and duties 
of the units that report to you?
All Turkish Airlines offices, local or abroad, from Tokyo to Los Angeles, report to our 
office through marketing and sales directorates. Therefore, our directorates carry 
out many activities from local and foreign agency visits; advertisement activities; 
promotion of Turkey; activities with PR agencies to the organization of all kinds of 
distribution and promotional work.
One of the key elements of marketing is production planning. The Production 
Planning Directorate, reporting to our office, prepares the schedule and network plan 
that includes the time and destination of an airplane, and the departure and arrival 
lines of transit passengers. 
Another important element of marketing is pricing. Flight pricing and price management 
are carried out by our Revenue Management Directorate. This unit is responsible for 
identifying the campaigns, pricing at the preparation phase of seasonal campaigns, 
managing 20 different prices on an airplane by means of inventory management 
system and determining the opening and closing dates of certain classes.
So, there are three Marketing and Sales Directorates that report to our office. Having 
been divided into Region 1, Region 2 and Domestic segments, these directorates 
manage the entire organization and offices around the world.
Furthermore, there is a Corporate Communications Directorate. This unit is 
responsible for operations, such as executing the advertisement activities and 
signing the sponsorship contracts. 
Moreover, departments that report to our office include those that are responsible for 
organizing the call center and customer relations, executing the corporate contracts, 
meeting the logistics requirements of departments abroad and determining the Troya 
system rules.

When you compare the past and the present of Turkish Airlines in terms 
of marketing and sales activities, in which areas do you think the most 
important improvements have been made and which strategies were followed 
to achieve them? 
Our turnover in 2004 was USD 1.2 billion, and it is USD 10 billion this year. Our goal 
for the end of next year is USD 12 billion. The number of passengers was 10 million 
in 2004 and now we are talking about 40 million. There were 77 international lines, 
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TÜRK HAVA YOLLARI PAzARLAMA VE SATIşTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI FARUK çİzMECİOĞLU: 

FARUK çİzMECİOĞLU, THE CHIEF MARKETING OFFICER OF TURKISH AIRLINES: 

“amacımız dünya şirketi olmak 
ve iStanbul’u aktarma merkezi 
Hâline getirmek.”

“WE ARE AIMING 
TO bECOME 
A GLObAL 
COMPANY 
AND TO MAKE 
ISTANbUL THE 
CENTER OF 
CONNECTING 
FLIGHTS.”

F. Zehra BAYRAK (TAA Genel Yayın Yönetmeni / TAA Editor in Chief)
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sayısını ise 1.500’e kadar çıkardık ve bu rakam her geçen gün katlanarak artıyor. 
Mesela Shell, Siemens, Mercedes gibi büyük firmalarla anlaşmalar yaptık. Bu 
anlaşmalar neticesinde business yolcu sayımızı arttırmaktayız. Bunların yanı 
sıra, web sitemizin yenilenmesi, kâğıt biletlerin kaldırılıp elektronik bilet sistemine 
geçilmesi gibi daha pek çok gelişme sağlandı.

genel Müdür Yardımcılığınızın kısa ve uzun vadedeki hedeflerinden 
bahseder misiniz? gelecekte nasıl bir Türk Hava Yolları tasavvur 
ediyorsunuz?
En önemli hedefimiz, şirketimizin gelir hedeflerini yönetim kuruluna sunduğumuz 
bütçelerle tutturabilmek ve bu şekilde şirketin sürdürülebilir kârlılığını devam 
ettirebilmektir. Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda business yolcu sayımızı arttırmak 
da önemli hedeflerimizden biri. Mesela satın almış olduğumuz, yeni gelecek 
uçaklarımızda business koltuk sayısı 28’den 49’a çıkarılacak. Bunun dışında, 
özellikle haftada iki veya üç kez olan hatlarda frekans sayısını arttırmak da 
hedeflerimiz arasında. Dahası, Yönetim Kuruluna verdiğimiz bilgiler doğrultusunda 
250 tane daha yeni uçak siparişi verildi. Önümüzdeki yıllarda Türk Hava Yolları’nın, 
400 uçağın üzerine çıkacak bir filo planlaması var. Bütün hedefimiz, bu filoyu en 
optimum şekilde uçurmak ve bundan maksimum gelir elde etmek.

Türk Hava Yolları’nın son dönemdeki imaj çalışmalarının ve 
sponsorluk anlaşmalarının şirketin büyümesine olan etkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?       
Bizim amacımız dünya şirketi olabilmek. Bunun için algı yönetimi çok önemli. 
Öncellikle pazarladığınız ürün çok iyi olmalı ama ürün ne kadar iyi olursa olsun 
önemli olan bunu insanlara duyurabilmektir. Sponsorluk faaliyetleri, potansiyel 
müşterilere ulaşılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda “Next in Corporate 
Travel” adı altında organizasyonlarımız oldu. Yurt dışından iş adamlarını getirip 
Türkiye’yi, İstanbul’u deneyimlemelerini sağladık ve ardından bu kişilerle anket 
yaptık. Aldığımız sonuçlar çok şaşırtıcıydı: Bu iş adamlarının %73’ü ilk defa 
Türkiye’ye geliyor ve ilk defa Türk Hava Yolları ile seyahat ediyordu. O zaman 
bu insanların Türkiye’ye, Türk Hava Yolları’na dair algısı tamamen dışarıdan 
duydukları doğru ya da yanlış haberlere dayanıyor. Bu algıyı değiştirmek için 
PR ajansları ile çalışmanız lazım. Bizim bundan 10 yıl önce bir tane bile PR 
ajansımız yoktu. şu an ise 22 ülkede, sürekli olarak basında çıkan haberleri 
takip edip yönetmeye çalışan, bizimle ilgili pozitif haberler çıkmasını sağlamaya, 
olumsuz haberleri minimuma indirmeye çalışan, bunu yöneten PR ajansları ile 
çalışıyoruz. Her ülkede ayrı çalışıyoruz ve sürekli gelen raporlarla bilgi alıyoruz. 
Bununla da yetinmiyoruz; bütünleşik pazarlama dediğimiz sponsorluk faaliyetleri 
ile dünyada algısı iyi olan markalarla yan yana geliyoruz. Bu bağlamda özellikle 
sporu tercih ediyoruz çünkü sporun din, dil ve ırk ayrımı yok; spor evrensel 
bir kavram. Mesela basketbolda Turkish Airlines Euroleague’e isim sponsoru 
olduk. Almanya’da Borussia Dortmund’a sponsor olduk, Fransa’da Marsilya’ya 
sponsor olduk. 
Her geçen gün daha çok sayıda kişi Türk Hava Yolları ile uçmaya başladıkça 
kalitemiz de kulaktan kulağa yayılıyor, kurumsal anlaşmalarımız artıyor. Örneğin 
Porsche’nin genel müdürü bizimle uçmaya başladığı zaman arkadaşlarına ve 
etraftaki insanlara da bundan bahsediyor ve bu şekilde yayılıyor. 
Mesela Tiger Woods’un Avrupa’da katıldığı tek bir golf turnuvası var; bu da Turkish 
Airlines Open. Bunun dışında başka hiçbir turnuvaya katılmıyor. Avrupalılar onun 
organizasyonlarda yer almasını çok istiyor ama bunu şu ana kadar sadece Türk 
Hava Yolları başarabildi ki bu da bizim başarımız adına çok önemli.
Dolayısıyla bütünleşik pazarlama faaliyetleri ile, PR ajansları ile algıyı 

and today, Turkish Airlines is operating 200 international lines. We have become 
the airline with the highest number of destinations worldwide. Furthermore, we 
have been named the best European airline for the third time. Turkish Airlines 
also took huge steps in terms of corporate contracts. Five years ago we had 50 
foreign and 150 domestic corporate contracts. Today, we have 2500 foreign and 
1500 domestic corporate contracts, and this number is increasing day by day. 
For instance, we signed contracts with big companies such as Shell, Siemens 
and Mercedes. These contracts help us increase the number of business class 
passengers. In addition, we made many other improvements, such as the 
renewal of our website and switching to e-tickets instead of paper tickets.

Would you tell us about the short- and long-term goals of your office? 
How do you see the future of Turkish Airlines?
Our top goal is to achieve the revenue targets of our company in line with 
the budgets that we present to the Board of Directors, thereby continuing the 
sustainable profitability of the company. Another important goal is to increase 
the number of business class passengers on long-distance flights. For instance, 
the number of business seats in the newly purchased airplanes will be increased 
from 28 to 49. Furthermore, we want to increase the frequency of lines, which 
are currently being operated twice or thrice a week. And also, the company 
placed an order for 250 more airplanes in accordance with the information we 
presented to the board of directors. Turkish Airlines plans to operate a fleet of 
more than 400 airplanes in the future. Our ultimate goal is to fly this fleet in the 
most optimum manner and obtain the maximum revenue from this operation.

How do you think the recent efforts of Turkish Airlines regarding the 
image of the company and the sponsorship contracts will impact the 
growth of the company?       
Our goal is to become a global company. For this, perception management is 
very important. First, you must have a very good product to market. However, the 
important thing is to promote this product to the people. Sponsorship activities 
help us reach potential customers. A few years ago, we held several events 
under the name of “Next in Corporate Travel.” We invited foreign businessmen 
for an experience in Turkey and Istanbul, and we conducted a survey with them. 
We received quite surprising responses: 73% of these businessmen were in 
Turkey and traveling with Turkish Airlines for the first time in their lives. This 
means that what these people know about Turkey and Turkish Airlines is based 
totally on true or false knowledge they learn from outside. You need to work with 
PR agencies in order to change that perception. We didn’t even have one PR 
agency ten years ago. Today, we are working with PR agencies in 22 countries 
and these agencies constantly monitor and manage news, strive to have positive 
news reported about us, minimize the amount of negative news and manage 
all these activities. We have different operations in different countries and 
receive regular reports. But that’s not all. We position the company on the same 
platform as globally renowned brands through sponsorship activities that we call 
integrated marketing. In this context, we prefer sport because sport is a universal 
concept that does not discriminate on the basis of religion, language and race. 
For instance, we have become the naming rights sponsor of Turkish Airlines 
Euroleague basketball. We are sponsoring Borussia Dortmund in Germany and 
Olympique de Marseille in France. 
As an increasing number of people start flying with Turkish Airlines day by 
day, more people become aware of our quality, resulting in a higher number 
of corporate contracts. For instance, when Porsche’s general manager prefers 

yöneteceksiniz; sponsorluklar ile aynı zamanda reklam faaliyetlerini, 
tanıtım faaliyetlerini devam ettireceksiniz, doğru ürünü pazara 
sunacaksınız ve doğru ürünü doğru fiyatlayarak pazarda satmaya 
çalışacaksınız. Bu yüzden sponsorluk faaliyetleri bizim büyüme 
stratejimizde gerçekten önemli bir yer tutuyor.

2011 yılında Yılın En İyi Pazarlama Yöneticisi seçildiniz. Bu 
başarıda hangi kriterlerin etkili olduğunu düşünüyorsunuz?
Bu başarıdaki en önemli kriterin Türk Hava Yolları’nın başarısı 
olduğunu düşünüyorum. Bu başarı tek başına elde edilmiş bir başarı 
değil. Her birimin bunda etkisi var. Türk Hava Yolları yaptığı faaliyetler 
ile, yakaladığı ticari başarı ile, geliri ile, kârı ile, sponsorluk anlaşmaları 
ile Türkiye’de bir fark yaratmış olmalı ki beni de arkadaşlarımın 
temsilcisi olarak seçmişler. 

Türk Hava Yolları’nın hâlihazırdaki pazarlama stratejilerini ve 
faaliyet gelirlerini arttırmaya yönelik izlediğiniz yöntemleri 
öğrenebilir miyiz?
Bizim stratejimiz; Türk Hava Yolları’nı bir dünya şirketi, İstanbul’u da 
dünyanın uçuş ve aktarma merkezi hâline getirmek üzerine kurulu. 10 
yıl öncesine kadar taşınan yolcular lokal yolcu idi, transit yolcu oranı 
sadece %15’ti. Bugün ise transit yolcu oranımız %45. Bu şu anlama 
geliyor; artık yabancılar bizi sadece Türkiye’ye gelmek için değil, 
dünyada bir noktadan diğerine seyahat etmek için de tercih ediyorlar. 
Bir dünya şirketi olma yolunda stratejinizi kurduktan sonra ona 
göre planlamalarınızı yapmanız lazım. Dünya çapında sponsorluklar 
yapmanız, marka algınızı düzeltmeniz, dünyaca tanınmış ünlüler 
ile çalışmanız gerekiyor. Onun dışında çok iyi bir network yapısı 
kurmanız lazım. Bunun için Asya, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Amerika’da birçok 
hat açtık ki Türk Hava Yolları ile nereye gidilmek istenirse oraya gidilebilsin. Ayrıca uçakta çok 
iyi hizmet verilmesi de bu stratejinin bir ayağını oluşturuyor. Yaptığımız tüm faaliyetler, Türk 
Hava Yolları’nın bir dünya şirketi olması ve İstanbul’un bir aktarma merkezi olması üzerine 
konumlandırılmış faaliyetlerdir.

2014 yılında gerçekleşmesi planlanan yeni hat açılışlarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Açılmasını öngördüğümüz 15’e yakın yeni hat olacak. Mayıs ayında Boston, haziran ayında 
Montreal hattı açılacak. Pakistan’da Lahor, Hollanda’da Rotterdam, Cezayir’de Oran, 
Constantine, Tlemcen ve Batna, Rusya’da Astrakhan ve Stavropol, İtalya’da Catania, Fransa’da 
Nantes ve ülkemizde de Hakkâri hattı, yeni açılacak hatlar arasında.

Son olarak; başta yurt içinden ve yurt dışından Pazarlama ve Satış Başkanlıklarımızın 
çalışanları olmak üzere çok sayıda personelimize ve diğer hava yolu çalışanlarına 
eğitim vermekte olan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin eğitim çalışmaları 
hakkında neler söylemek istersiniz? 
Akademi’nin çalışmalarını çok önemsiyorum. Peter Drucker’ın bir sözü vardır; “Pick the best 
people.” diye. Yani “En iyi insanı seç ve onunla çalış.” Ama en iyi insanı seçmek yetmiyor. 
En önemli sermayemiz, insan kaynağı. Hizmet sektöründe çalıştığımız için seçtiğimiz iyi 
insanları hem teknik donanım hem de kişisel gelişim konusunda eğitmemiz lazım. Dolayısıyla 
Akademi’nin, eğitimlerin kalitesi açısından gerçekten vazgeçilmez ve çok önemli bir yeri 
var. Mesela Pazarlama ve Satış müdürlerimiz, Akademi tarafından verilen bütünleşik liderlik 
eğitimlerinden çok memnunlar; hepsi eğitimin çok kaliteli olduğunu anlatıyorlar. Ayrıca uzaktan 
eğitimlerin geliştirilmesi, eğitim planlamalarının sistem üzerinden otomatik yapılabilmesi gibi 
pek çok gelişmeyi de şirketimize kazandıran Akademimize çok teşekkür ediyorum.

to fly with us, he tells his friends and other people close to him about us, 
which increases our popularity. 
Tiger Woods participates in only one European golf tournament: Turkish 
Airlines Open. He doesn’t participate in any other tournament. Europeans 
really wanted him to participate in their tournaments but only Turkish 
Airlines managed this, which is very important for our success.
Therefore, you need to manage perception through integrated marketing 
activities and PR agencies, continue advertisement and promotional 
activities, market the right product and sell the right product for the right 
price. So, sponsorship activities play a very important role in our growth 
strategy.

You have been elected as Top Marketing Executive of the Year in 
2011. To what do you owe this achievement?
I think the most important factor was the success of Turkish Airlines. I didn’t 
achieve this all by myself. Every unit has a part in this. I believe Turkish 
Airlines made a difference in Turkey through its operations, commercial 
success, revenue, profit and sponsorship contracts and they selected me 
as a representative of my colleagues. 

Would you tell us about the current marketing strategies of Turkish 
Airlines and the methods you use in order to increase the operational 
revenues?
Our strategy is based on making Turkish Airlines a global company and 
Istanbul the global center of connecting flights. About a decade ago, we 
were only flying local passengers and only 15% of them were transit 
passengers. Today, our transit passengers have a share of 45%. This 
means that foreign passengers prefer us not only to visit Turkey but also to 

travel from one destination to another worldwide. 
Once you set your sights on becoming a global company, you need to plan accordingly. You need to 
make global sponsorship contracts, improve awareness of your brand and work with global celebrities. 
Also, you have to build a very good network structure. For this, we opened many lines in Asia, Africa, 
Middle East, Far East and America so that if someone wants to go somewhere, he will choose Turkish 
Airlines. Another aspect of the strategy is offering the best in-flight services. All our efforts are positioned 
to make Turkish Airlines a global company and Istanbul the center of connecting flights.

Could you tell us about the new line openings planned for 2014?
We plan to open around 15 new lines. Boston will be opened in May, and Montreal in june. New lines to be 
opened include Lahore in Pakistan; Rotterdam in the Netherlands; Oran, Constantine, Tlemcen and Batna 
in Algeria; Astrakhan and Stavropol in Russia; Catania in Italy; Nantes in France; and Hakkâri in Turkey.

Lastly, what would you like to say about the training activities of Turkish Aviation Academy, 
which provides training to Marketing and Sales Directorates’ personnel based in Turkey and 
abroad, along with other personnel in the company and other airlines? 
I believe the activities of the Academy are very important. Peter Drucker says “Pick the best people.” 
That means “Pick the best people and work with them.” But picking the best people is not enough. Our 
most important asset is the human resources. Since we are operating in a service industry, we need 
to train the best people in terms of both technical and personal development. Therefore, the Academy 
plays a very important and indispensable role in terms of the quality of training. For instance, our 
Marketing and Sales managers are highly satisfied with the integrated leadership training provided by 
the Academy. They all say that they received high-quality training. Also, I’d like to thank the Academy 
for bringing about many innovations in the company, enabling improvement of remote training and 
automatic preparation of training plans through the system.
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DISTANCE LEARNING 
DESIGNS: “addıe model for preparıng 
a courSe for dıStance learnıng” 

“bir Sınıf eğitiminin uzaktan eğitime 
Hazır Hâle getirilmeSinde addıe modeli” 

UzAKTAN EĞİTİM TASARIMLARI:

Herhangi bir eğitim kurumunda yüz yüze yürütülen bir dersin uzaktan 
eğitim yolu ile verilebilir hâle getirilmesi istendiğinde, dersin tasarım 
sürecinde kolay takip edilebilir bir yapı sağlamak amacıyla ADDIE öğretim 

tasarımı modelinin adımlarını izlemek en etkili çözüm yoludur. Bu amaçla karma 
öğrenme yöntemi ile hazırlanan bir dersin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve 
değerlendirme aşamalarında yapılan çalışmalara değinmek gerekir. Geleneksel 
yöntemle verilen bir dersin uzaktan eğitim sürecine dönüştürülmesinde zaman ve 
kaynak kaybı yaşamamak için öğretim tasarımcısının dersi veren eğitmen (talep 
eden birim) ile birlikte süreci yönetmesi ve ders tasarım sürecinin her aşamasında 
eğitmenin onayının alınması önemlidir. Eğitmenin görüşleri ve ihtiyaçları, dersin 
yürütüleceği uzaktan eğitim ortamının ve eş zamanlı görüntülü etkileşim aracının 
özelliklerinin belirlenmesinde de etkili olacaktır. Ayrıca eğitmenlerle yapılan 
düzenlemeler sonucunda, fark edilemeyen sorunların giderilmesinde ve kullanılabilirlik 
çalışmalarında yer alan katılımcıların geribildirimleri, sistemin etkililiğinin sağlanması 
için önemlidir.  

1. Giriş  
21. yüzyılda bilginin ulaştığı yüksek seviye ve toplumların eğitime olan ihtiyacının 
artması sebebiyle, geleneksel eğitim kurumları eğitim ihtiyacını karşılama noktasında 
yetersiz kalmışlardır. Ortaya çıkan eğitim açığı sonucu, toplumların geleneksel eğitime 
alternatif arama çabaları ile “uzaktan eğitim” kavramı ortaya çıkmıştır.  
İletişim araçlarındaki gelişmeyle birlikte daha fazla anılmaya başlanan uzaktan eğitim 
kavramını Keegan (1980) altı temel bileşen ile açıklamaktadır. Bunlardan öğretmen, 
öğrenci ve öğrenme grubunun farklı ortamlarda bulunması, teknolojik araçların 
uzaktan eğitimdeki yeri, iki yönlü iletişimin sağlanması ve eğitim kurumunun buradaki 
rolü, uzaktan eğitimin niteliğini belirlemede önem kazanmaktadır.  

In any training institution, when adapting a conventional face-to-face course for 
distance learning, the ADDIE model is the most effective solution for providing 
a structure that is easy to follow in the design phase of the course. For this 

reason, studies performed during the analysis, design, development, implementation 
and evaluation phases of courses featuring blended learning method must be 
mentioned. To avoid wasting time and resources when converting a conventional 
course into a distance learning course, it is important for course designer and trainer 
(the requesting unit) to manage the process together. It is also important to obtain 
approval from the trainer throughout every phase of design process of the course. The 
opinions and needs of the trainer will also be required to determine the specifications 
of the distance learning environment and the synchronized visual interactive tools 
that will be used to conduct the course. Also, as a result of arrangements made with 
the trainers, feedback from the participants that can be used to resolve undetected 
problems and in usability studies is important for ensuring the effectiveness of the 
system.  

1. IntroductIon  
Due to the vast amount of knowledge gathered in the 21st century and the increasing 
demand for education in society, traditional educational institutions have become 
inadequate for meeting these needs. As a result of this educational shortfall, the 
concept of “distance learning” has emerged as an alternative to traditional education.  
It has become an increasingly popular concept alongside the development of 
communication tools. Keegan (1980) explains the six fundamental components 
of the distance learning concept. The trainer, student and learning group being in 
different environments, the position of technology in distance learning, the provision 
of two-way communication and the role of the institution are important in defining the 

characteristics of distance learning.  
Due to factors like the globalization of information, learning independent of time and space, cost, 
and the need for life-long learning and effectiveness, using distance learning and other educational 
forms (e.g. web-based learning, online learning, e-learning) in different educational fields and 
levels have continuously been on the agenda. The distance learning concept also emphasizes 
Internet and web technologies and allows educational applications to be shared and developed via 
these technologies. Providing these media in the right time and space and with the right content 
and instructional methods will benefit students as efficiently as possible.  
With the capability and flexibility to learn at any time and in any place, web-based training 
supports students who are not able to study full-time. Web-based training is not only accessible 
in any time or place, but also presents the opportunity to provide training that is as effective as 
face-to-face training. While web-based training has its advantages, such as allowing access for 
participants around the world, supporting different learning styles, involving lower development 
and operational costs, and providing different kinds of information resources, the disadvantage 
of limited bandwidth, limited access to hardware or the Internet, and social isolation must 
also be acknowledged. Special care and attention must be paid to the selection of appropriate 
technological tools for transferring the desired information and the accurate transfer of content 
from face-to-face training to online training.  
Instructional technology (e.g. video tape, CD-ROM, web-based training) and class instructions 
used for both distance learning/technology-based learning and face-to-face education are defined 
as blended learning tools, which gains importance at this point. Being also defined as a learning 
approach that combines different sharing methods and learning styles, blended learning helps 
students learn effectively and efficiently.  
In blended learning environments, e-trainers upload documents related to the subject. These could 
simply be text documents, but could also be audio files, videos, animations, etc. to offer different 
experiences to students. This way, information reaches students through various channels. In 

Bilginin küreselleşmesi, zaman ve mekândan bağımsız öğrenme, maliyet, yaşam boyu 
öğrenme ihtiyacı ve etkililik gibi etkenler nedeniyle, farklı eğitim alanı ve düzeylerinde 
uzaktan eğitim ve diğer eğitim şekillerinin (web tabanlı öğrenme, çevrim içi öğrenme, 
e-öğrenme gibi) kullanılması sürekli gündemdedir. Uzaktan eğitim kavramı aynı 
zamanda İnternet ve web teknolojileri kavramlarını da ön plana çıkarmakta, eğitim 
uygulamalarının İnternet ve web teknolojileri aracılığıyla paylaşılabilir ve geliştirilebilir 
olmasını sağlamaktadır. Bu ortamları doğru zamanda, doğru yerde, doğru içerikle 
ve doğru öğretim yöntemiyle sunmak, öğrencilerin verimli şekilde faydalanmasını 
sağlayacaktır.  
Uzaktan eğitime herhangi bir zaman ve yerde öğrenme imkânı ile esneklik 
sağlayan web tabanlı öğretim, tam zamanlı çalışma için vakti olmayan öğrencileri 
desteklemektedir. Web tabanlı öğretim, sadece herhangi bir yer ve zamanda eğitimin 
dağıtılmasını sağlamakla kalmamakta, yüz yüze eğitim kadar etkili bir eğitim için 
de fırsat sunmaktadır. Web tabanlı öğretim; evrensel katılımcılara ulaşması, farklı 
öğrenme stillerini desteklemesi, düşük geliştirme ve işletme maliyetleri, çeşitli bilgi 
kaynaklarının olması gibi avantajlara sahipken, sınırlı bant genişliği, donanıma ve 
İnternete erişim, sosyal izolasyon gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Arzu edilen 
bilgi transferinin gerçekleşmesi için de uygun teknolojik araçların seçimine ve yüz 
yüze öğretimden çevrim içi öğretime geçerken içeriğin doğru aktarılmasına dikkat 
edilmelidir.  
Öğretimsel teknolojinin herhangi biri (video-teyp, CD-ROM, web tabanlı öğrenme gibi) 
ile sınıf öğretimi arasında yer alan, uzaktan eğitim/teknoloji tabanlı öğrenmenin ve 
yüz yüze eğitimin birlikte kullanıldığı bir öğrenme olarak tanımlanan karma öğrenme 
(blended learning) de bu noktada önem kazanmaktadır. Farklı paylaşım yöntemleri 
ve öğrenme stillerini birleştiren bir öğrenme yaklaşımı olarak da tanımlanan karma 
öğrenme, öğrencilerin etkili ve verimli şekilde öğrenmesine yardımcı olmaktadır.  
Karma öğrenme ortamlarında e-öğreticiler konu ile ilgili belgeleri yükler. Bunlar sadece 
metin olabileceği gibi ses, video, animasyon vb. de olabilir ve öğrencilerin farklı 
duyularına hitap edebilir. Böylece bilgi birçok kanaldan öğrenciye ulaşmış olur. Bunun 
yanında öğrenciler bu ortamlarda istedikleri materyalden yararlanabildikleri gibi, konu 
ile ilgili ödev, rapor vb. dosyalarını da yükleyebilirler. Öğrenciler ortamda bulunan 
e-posta ve forumlar gibi araçlar sayesinde senkron veya asenkron olarak e-eğitmenle 
ya da arkadaşlarıyla iletişim kurarlar. Öğrenme sadece sınıf ortamında kalmayıp 
günün belirli zamanlarına yayılır. Kısaca karma öğrenme; doğru becerilerin, doğru 
kişiye, doğru zamanda kazandırılması için doğru bireysel öğrenme şekliyle, doğru 
öğrenme teknolojilerinin eşleştirilmesiyle ve öğrenme amaçlarının uygulanmasıyla 
yüksek başarı sağlamaya odaklanır.  
Karma öğrenme yöntemi ile öğrenciler uzaktan eğitimin getirdiği terk edilmişlik 
ve izolasyon hissinden kaynaklı sorunlarla daha az karşılaşmaktadırlar. Böylece 
öğrenciler topluluk hissi geliştirerek daha etkili öğrenmeler gerçekleştirmektedirler. 
Güçlü bir topluluk hissinin; bilgi akışının artması, desteğe erişim, grup hedeflerine 
bağlılık, üyeler arasında işbirliği ve gruptaki faaliyetlerden memnuniyet gibi olumlu 
sonuçları bulunmaktadır. 

2. YönteM  
Bu tip çalışmalarda durum çalışması (case study) yaklaşımını benimsemek doğru 
olacaktır. Durum çalışması; güncel bir olguyu kendi bağlamında ele alarak, özellikle 
de olgu ve bağlam arasındaki sınırların net bir şekilde belirgin olmadığı durumlarda 
kullanılan bir araştırma yöntemidir. ADDIE Tasarım Modeli’nin temel alındığı ve 
dersin, bu modele göre uzaktan eğitim ile verilebilecek bir şekilde dönüştürüldüğü 
çalışmalarda zaman ve kaynak kaybı da azalacaktır.  
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ADDIE Tasarım Modeli, öğretim tasarımcılarına süreçte kolay takip edilebilir bir yapı 
sunmaktadır. Özellikle e-öğrenme programlarının tasarım sürecinde kullanışlı bir 
model olarak öne çıkan ADDIE öğretim tasarımı modelinde, Analiz (Analyse), Tasarım 
(Design), Geliştirme (Development), Uygulama (Implementation) ve Değerlendirme 
(Evaluation) basamakları yer almaktadır. 
2.1. Ders dönüştürme süreci  
Bu bölümde geleneksel yöntemle yürütülen bir dersin uzaktan eğitim yolu ile 
verilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, ADDIE Tasarım Modeli basamakları 
temel alınarak aktarılmaktadır.  
2.1.1. Analiz  
Derslerin analizi  
Bu çalışmada geleneksel yöntemle yürütülen bir dersin uzaktan eğitimle verilebilmesi 
için öncelikle dersin analizi gerçekleştirilmelidir. Bu analiz kapsamında dersi yürüten 
eğitmenin beklentileri ve dersin amaçları net bir biçimde ortaya konmalı, eğitmenden 
derse ait belgeler (video, görsel, değerlendirme raporları, sunum dosyaları vb.) temin 
edilmeli ve incelenmelidir. Tüm bu kaynaklarda ortak ve ayrılan noktalar belirlenmeye 
çalışılmalı, değerlendirme raporları okunarak dersin daha önce verildiği dönemlerde 
öğrencilerden gelen öneriler belirlenmelidir. 
Öğrenci sayıları, okunacak kitap bölümleri, haftalık okumalar, senkron ve asenkron 
ortamdaki öğrenci görevleri bu kaynaklar göz önüne alınarak planlanmalıdır. Dersin 
takip edilen kitabının bölümleri incelenmeli, ele alınmasında yarar görülen tüm 
bölümlere ilişkin, ders öncesi ve ders sonrası tartışma konuları belirlenmelidir. 
Bu noktada, dersin izlenecek kitabının varsa dijital ortamdaki sunumlarından da 
faydalanılmalıdır. Bu belirleme yapılırken, hem bölümün içeriği hem de dersin 
eğitmeninin özellikle üzerinde durduğu noktalara dikkat edilmelidir.  
Bu süreçte eğitmen ile haftalık görüşmeler yapılmalı ve ders içeriğinin yeniden 
oluşturulması aşamasında her bir basamakta eğitmenden onay alınarak devam 
edilmelidir.  
2.1.2. Tasarım  
Ders içeriğinin oluşturulması  
Bir dersin uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesi için, öncelikle derse ilişkin bir 
taslak içerik oluşturulmalıdır. Öğrencilerin dersi uzaktan eğitimle öğrenmesi 
hedeflendiğinden, onlara ders görevleri üç boyutta verilmelidir. Bu boyutlar şu şekilde 
sınıflandırılabilir:  
1. Dersin gerek Öğretim Yönetim Sistemi (Learning Management System / LMS) 
içerisindeki forumlarında ve gerekse diğer iletişim kanalları ile elde edebilecekleri 
izlenimleri kullanarak, etkileşime geçecekleri ders öncesi tartışma soruları (ön test) 
2. Dersin asenkron ve uzaktan olarak yürütülmesi  
3. Dersin LMS içerisindeki tartışma forumlarında, işlenen konularla ilgili olarak elde 
ettikleri izlenimleri kullanarak, etkileşime geçecekleri ders sonrası tartışma soruları  
Dersin senkron olarak yürütülmesi planlanıyorsa; yürütüleceği akademik dönem, 
periyotlarla planlanmalı, gerekirse blended öğrenme yöntemi kullanılmalı ve ilk periyot 
yüz yüze olarak düşünülmelidir. Tanışma, dersin tanıtılması ve ders kitaplarının 
teminine zaman ayrılmalı, Bir sonraki periyottan başlayarak son periyoda kadar 
tüm dersler uzaktan senkron olarak yürütülmeli, bu periyotlarda yüz yüze etkileşime 
geçilmemesi sağlanmalıdır.  
2.1.3. geliştirme  
LMS seçimi  
Uzaktan eğitim ortamlarında öğrenci ve eğitmenin fiziksel olarak uzakta olmalarından 
ve derslerin yürütüleceği bütünleşik bir ortamın gerekliliğinden dolayı sistemler 
geliştirilmiştir. LMS teknolojileri, uzaktan eğitimde ders oluşturma ve dersi devam 

addition, students can benefit from the material of their choice in these environments. 
They can also upload their own files, such as relevant works, reports, etc. Students 
communicate with the e-trainer or their friends synchronously or asynchronously via 
tools like email and discussion forums. Learning activity is not limited to the class 
environment and is spread over certain periods of a day. In short, blended learning 
focuses on obtaining high level of success by matching the right individual leaning 
model with the right learning technology and the application of learning tools suitable 
for training the right skills for the right people at the right time.  
Thanks to blended training, students face fewer problems with abandonment and 
isolation, which can be a problem caused by distance learning. Therefore, students 
develop a sense of community and consequently learn more effectively. A stronger 
sense of community brings positive results, such as an increase in the flow of 
information, access to support, commitment to group goals, cooperation among 
members, and satisfaction with group activities. 

2. MetHodoloGY  
In this kind of study, adopting a “case study” approach will be appropriate. The case 
study method is used in situations where a current fact is tackled within its own 
context, especially where the lines between fact and context are not clear. In studies 
where the ADDIE model is used as the basis for converting a course to a distance 
learning course, time and resource losses will also decrease.  
The ADDIE model provides an easy-to-follow structure for instructional designers 
during this process. Standing out as a useful model, especially when designing 
e-learning programs, the ADDIE instructional design model is comprised of the 
following steps: Analyze, Design, Development, Implementation and Evaluation. 
2.1. Course conversion process  
In this section, steps to be taken in order to teach a traditionally conducted course via 
distance learning are described with regard to the steps of the ADDIE model.  
2.1.1. Analysis  
Course analysis  
In this study, a course analysis must first be performed in order to teach a traditionally 
conducted course via distance learning. Within the scope of this analysis, the 
expectations of the trainer who will conduct the course and the goals of course must 
be clearly stated and course-related documents (video, visuals, evaluation reports, 
presentation files, etc.) must be obtained and reviewed. An effort must be made to 
identify common and distinguishing points in all of these resources and suggestions 
from previous students must be identified by reading evaluation reports. 
The number of students, sections in the reading list books, weekly reading tasks, and 
student tasks in synchronous and asynchronous environments must be planned in 
consideration of these resources. Sections of the book to be followed in the course 
must be reviewed and discussion topics regarding the beneficial sections for before 
and after the class must be identified. At this point, the book to be followed in the 
course must be offered in digital format. When identifying the topics, attention must 
be paid to both the content of the section and the points that the course trainer has 
stressed as being particularly important.  
In this process, weekly meetings must be held with the trainer and the trainer’s 
approval must be obtained during each phase of recreating the course content.  
2.1.2. Design  
Recreating the course content  
In order to instruct a course via distance learning, a draft content for the course must 
first be formed. As making sure that students can learn via distance learning is the 

ettirme amacıyla eğitimciler tarafından kullanılmaktadır. Kişisel iletişim 
araçlarının (e-posta, sohbet, forum vb.), ders içeriklerinin, belgelerin, 
sunumların, ders özetlerinin, değerlendirme araçlarının ve daha birçok 
yardımcı aracın yer aldığı sistemlere genel itibarıyla LMS denmektedir. 
Özellikle son yıllarda uzaktan eğitimin de yaygınlaşmasıyla birlikte birçok 
özel şirket kendi LMS’lerini üretmiştir; ancak bunun yanında bir o kadar da 
açık kaynak kodlu LMS, profesyonel amaçlara hitap edebilecek şekilde 
tasarlanarak kullanıma sunulmuştur. Bu açık kaynak kodlu LMS’lerin en 
bilineni ve en yaygın olarak kullanılanı Moodle isimli LMS’tir.  
Eş zamanlı araç seçimi  
Dersin senkron olarak verilmesi düşünülüyor ise, bu yönteme uygun 
görüntülü ve sesli iletişimi sağlayacak bir aracın seçilmesi zorunludur. 
Bu amaçla uygun senkron görüntülü etkileşim araçları incelenmeli, 
bu araçların özellikleri ve dersin içeriği gözden geçirilerek tasarımda 
kullanılacak uygun araç belirlenmelidir. Bu süreç esnasında şu 
özelliklerin olması avantajdır:  
• Ücretsiz olması  
• Çoklu kullanıma izin veriyor olması  
• LMS ile entegre olabilmesi  
• Mevcut olan sunucu ve veri tabanının özellikleriyle kullanılabilir olması  
• Görüntü ve sesin kaliteli ve kesintisiz olarak diğer bireylere ulaşabilmesi
• Sohbet ve sunu paylaşımının gerçekleştirilebilmesi 
2.1.4. Uygulama  
Bileşenlerin ortama aktarılması  
Dersin uzaktan eğitimle yürütülebilmesi için, gerekli olan okumalar, 
araştırma birimlerince ve dersin eğitmeni tarafından belirlenebilir. Dersin 
boyutu göz önüne alınarak bölümlemelerin dengeli olarak yapılmasına 
özen gösterilmelidir. Belirlenen tüm bölüm sunumları ve tartışma 
başlıkları, LMS üzerinde çalışacak olan içeriğe yüklenmelidir.  
2.1.5. Değerlendirme  
Kullanılabilirlik çalışması  
Dersin tüm öğretim materyalleri ortama aktarıldıktan ve tasarımı 
tamamlandıktan sonra, kullanılabilirliğinin test edilebilmesi amacıyla, 
dersi daha önce almış ve almamış birer öğrenciye ve dersin eğitmenine 
kullanılabilirlik testi yapılması gerekir. Kullanılabilirlik testleri; bir içeriğin, 
özel bir kullanım ölçütünün ne kadarını karşıladığını değerlendirmek 
için hedef kitleyi temsil edebilen, katılımcıları işe koşan bir süreç/
işlemler bütünü olarak tanımlanabilir. Farklı bir tanımla da, kullanılabilirlik 
testlerinden; kullanım kolaylığının ve etkililiğin ölçülebilmesi için paha 
biçilemez araçlar olarak bahsedilebilir. 
Dersin uzaktan eğitim ile tasarlanan öğrenme ortamının kullanılabilirlik 
testi için öncelikle bir planlama yapılmalıdır. Bu planlama sürecinde, 
iki farklı tipte kullanılabilirlik testinin yapılması yerinde olacaktır. 
Bunlardan ilki, ortamı kullanacak olan ve öğrenmelerini çevrim içi 
ortamda sağlayacak olan öğrenciler; bir diğeri de dersi söz konusu 
ortamda verecek olan e-öğretici olarak belirlenebilir. Dolayısıyla iki 
farklı kullanılabilirlik testi yapılması gerekir. Hem öğrenciler için hem 
de öğretici için otantik görevler oluşturulup, bu görevlerin ortamda 
karşılaşılabilir ve kullanılabilir olmasına dikkat edilmelidir.  
Öğrencilere ilişkin kullanılabilirlik testi soruları  
Ön testler oluşturulup, öğrencilerin eğitimden önceki seviyelerini 

aim, course tasks must be presented to them in three dimensions. These dimensions can be 
classified as follows:  
1. Discussion topics for the upcoming course (pre-test) to be prepared using impressions 
gained from discussion forums within Learning Management System (LMS) and from alternative 
communication channels. 
2. Conducting the course asynchronously and remotely  
3. After-class discussion questions based on observations about the class topics in the LMS 
discussion forums  
If the course is planned to be conducted synchronously, the academic term must be planned 
in periods and, if necessary, blended learning must be used and face-to-face instruction for the 
first period must be considered. Time must be spared for introductions, an introduction to the 
course and obtaining course books. However, starting from the following period, all lessons 
must be conducted remotely and synchronously and it must be ensured that no further face-to-
face interaction is required.  
2.1.3. Development  
Choosing LMS  
In distance learning environments, systems were developed due to the distance between the 
trainer and students and to provide an integrated environment in which the course could be 
conducted. LMS technologies are used by trainers in distance learning for the purpose of course 
creation and course maintenance. Systems that contain personal communication tools (e-mail, 
chat, forum, etc.), course content, documents, presentations, course summaries, evaluation 
tools and many other assistant tools are generally called LMS. Especially with the widespread 
use of distance learning in recent years, many private companies created their own LMS 
systems; apart from these, a similar number of LMS systems with open source codes are 
available and can be used to address professional goals. The most well-known and most widely-
used open-source LMS is called Moodle.  
Choosing a synchronous tool  
If the course is planned to be conducted synchronously, choosing a tool that can provide suitable 
visual and audio communication is necessary. For this purpose, suitable video interaction tools 
must be reviewed and an appropriate tool must be identified to be used in the design by reviewing 
the tool features and the course content. The following features would be advantageous:  
• Free of charge  
• Allowing multiple users  
• Capability to integrate with LMS  
• Being available for use with the current server and database features  
• Being able to deliver high quality video and audio without interruptions
• Ability to chat and share presentations 
2.1.4. Implementation  
Transferring components into the environment  
In order to be able conduct the course via distance learning, the required reading material can be 
determined by the research units and the course trainer. Considering the size of the course, care 
and attention must be paid to its segmentation. All of the identified section presentations and 
discussion titles must be uploaded to the content that will be available on LMS.  
2.1.5. Evaluation  
Usability study  
After all the instructional materials have been transferred into the environment and its design 
is completed, to assess usability, a usability test must be performed by a student who has not 
taken the course before, a student who has taken the course before and the course trainer. 
Usability tests involve participants who represent the target audience following the whole 
process/procedure that the real participants will follow to check to what extent the special usage 
scale of the content is met. Alternatively, usability tests can be defined as invaluable tools for 
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gözlemlemeleri sağlanabilir. Ara etkileşimli aktivitelerle içerik 
desteklenebilir.  

dersin eğitMenine ilişKin 
KullAnIlAbilirliK testi sorulArI  
Ön test sonuçları, eğitime dair sorulan sorular vb. öğrenci aktivitelerinin 
sonuçları sürekli gözlemlenmeli ve gerektiğinde reaksiyon alınmalıdır. 
Kullanılabilirlik çalışması sırasında, katılımcıların ortamda karşılaştıkları 
sorunlar belirlenebilir. İçeriğin daha verimli kullanımına dair atılacak 
adımlar ve yapılacak düzeltmeler için bu adım hayatidir. İçeriğin 
bilgisayara indirilebilmesi aşamasından görüntülenmesi ve tekrar 
sisteme yükleme aşamasına kadar yaşanan problemler, bu çalışma 
sayesinde tespit edilir ve gelen dönüşler doğrultusunda ortamda 
gerekli düzenlemeler yapılır.  

3. sonuç  
Geleneksel yöntemle verilen bir dersin karma öğrenme yolu ile 
verilebilmesi için gerçekleştirilen bir tasarım sürecinde ADDIE Tasarım 
Modeli’nin temel alınması ve bu modelin basamaklarının takip edilmesi 
özetlenmiştir. Bu süreçte eğitmenin her aşamada onayının alınması; 
sadece tasarımcıların değil, aynı zamanda dersin yürütücüsünün 
de yer alması gerekliliği bulunmaktadır. Değerlendirme aşamasına 
gelininceye kadar tasarımcılar, eğitmen ile birlikte çalışarak geliştirdikleri 
içerik üzerinde birçok düzenlemeye giderler. Kullanılabilirlik testi ile 
verilen otantik görevlerle, potansiyel kullanıcıların ortamı kullanmaları 
sağlanır. Bu aşamaya kadar fark edilemeyen sorunlar da bu aşamadan 
sonra giderilerek ders, kullanıma hazır hâle getirilir.  
Uzaktan eğitim ile verilmek üzere dönüştürülecek dersler için özellikle 
eğitmen ve içerik boyutlarının, üzerinde durulması gereken noktalar 
olması nedeniyle, sürecin başındaki planlamalarda bu noktalara daha 
fazla önem verilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir.
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measuring ease of use and effectiveness. 
First of all, a plan must be made to complete a usability test of a learning environment that is designed for 
a course involving distance learning. In this planning process, performing two different types of usability 
test will be appropriate. The first of these is students who will use the environment and learn via the 
online environment. The other is the e-trainer who will teach the course in this environment. Therefore, 
two different usability tests must be performed. For both students and trainers, attention must be paid to 
the creation of authentic tasks as well as their usability and ability to be encountered within the working 
environment.  
Usability test questions for students of the course  
By creating pre-tests, students are able to observe their previous levels. The content can be supported by 
intermediate interactive activities.  

usAbIlItY test questIons For tHe course trAIner  
Pre-test results, questions on the training, and student activity results must be observed and a reaction 
must be sought, when needed. 
During the usability study, problems that participants face within the environment can be identified. This 
step is critical to ensure a more efficient use of content and to identify corrections to be made. Problems 
arising when downloading content, displaying content, and uploading content can be detected by this 
study and necessary amendments can be made in line with the submitted feedback.  

3. result  
The design process of instructing a traditionally taught course via a blended learning method, taking the 
ADDIE model and its steps as the basis, has been summarized. Throughout this process, approval from 
the trainer must be sought at every step. Both the designers and instructors are required to take part. Until 
the evaluation phase, the designers can implement modifications to the content that have been agreed 
upon during consultation with the trainer. Authentic tasks given with a usability test ensure that potential 
users will be able to operate within the environment. Problems that have not been detected until this phase 
can be resolved and the course can be rendered ready for use.  
For courses that will be converted for instruction via distance learning, especially if the trainer and content 
dimensions are the points to be stressed upon, more attention should be paid to these points at the 
beginning of the planning process.

AkademiDergisi AfrikaTK(26,5X26,5CM).indd   1 13.06.2013   16:45
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TURKEY’S FIRST FLIGHT TRAINING ExHIbITION: 

TÜRKİYE’NİN İLK UçUş EĞİTİM FUARI: 

ıfte 2013
Emel AKYILDIZ  (Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Müdürlüğü / Management and Personal Development Trainings Department)

türkiye’nin ilk uçuş eğitimleri fuarı olan IFTE - Istanbul Flight Training Exhibition 2013, WOW 
Convention Center’da 27-28 Eylül 2013 tarihinde düzenlendi. Fuara, pilot olmak ve havacılıkla 
uğraşmak isteyen hedef kitleye hitap eden; 20 farklı ülkeden uçuş eğitim kurumları, havacılık 

akademileri, havacılık eğitimi veren üniversiteler, yedek parça tedarikçileri, simülatör üreticileri, 
uçak bakım onarım şirketleri, yabancı dil kursu veren kuruluşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
ile anlaşması olan özel hastaneler, broker şirketleri, piston motor uçak üreticileri, havacılık basın 
kuruluşları ve diğer eğitim kurumları katıldı.
Fuarın altın sponsorluğunu Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve Türk Hava Kurumu’nun 
üstlendiği fuarın açılışında Baymap Havacılık Üst Yöneticisi Oben Oğultarhan, Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi Başkanı Doç. Dr. Kemal Yüksek ve Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Müdürü Kaptan 
Cem Lütfü Fırat birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarında Türkiye’nin sektörel eğitim ihtiyacının 
karşılanmasının, hem ülkemiz hem de yakın çevremizdeki ülkeler açısından önemi üzerinde duruldu; 
IFTE’nin, sivil havacılık eğitimi çalışmalarının tanıtımında önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Açılış 
konuşmaları, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ile devam etti. Ünsal Ban 
konuşmasında, Türkiye’de havacılık sektörünün büyümesi ve gelişmesi üzerinde durdu. Türkiye’nin 
bu sektördeki büyümesinin diğer ülkelere göre yüzde 10 daha fazla olduğunu ve bu büyümenin 
yetiştirilmiş pilot ihtiyacını arttırdığını, bu açığın şu an için yabancı pilotlar ile kapatıldığını, fakat 
önümüzdeki yıllarda havacılık eğitiminde önemli bir yol kat edilmesi gerektiğini belirtti.

IFTE (Istanbul Flight Training Exhibition) 2013, Turkey’s first flight training 
exhibition was held at the WOW Convention Center on September 27-28, 
2013. The exhibition was attended by flight training institutions, aviation 

academies, universities providing aviation courses, spare parts suppliers, 
simulator manufacturers, airplane maintenance & repair companies, foreign 
language courses, private hospitals contracted to the General Directorate of 
Turkish Civil Aviation, broker agencies, piston-engine-airplane manufacturers, 
aviation media institutions and other training institutions from 20 countries that 
aim to reach people who are interested in becoming a pilot or working in the 
aviation industry.
The golden sponsors of the exhibition were Turkish Aviation Academy and 
the Turkish Aeronautical Association. The opening ceremony of the exhibition 
featured keynote speeches from Oben Oğultarhan, Baymap Aviation Senior 
Executive, Assoc. Prof. Dr. Kemal Yüksek, Turkish Aviation Academy President 
and Captain Cem Lütfü Fırat, Turkish Airlines Flight Training Manager. The 
keynote speeches emphasized the importance of meeting the industrial training 
needs in Turkey in terms of both our country and our neighbors. IFTE will play 
an important role in the promotion of civil aviation training. Another keynote 
speech was delivered by Prof. Dr. Ünsal Ban, President of the University of the 
Turkish Aeronautical Association. Ünsal Ban expressed his thoughts about the 
growth and development of the Turkish aviation industry. He stated that the 
growth in the industry is 10 percent higher in Turkey than the other countries, 
that such growth increased the need for trained pilots and that this need is 
currently being met through hiring foreign pilots, and that significant progress 
must be made in aviation training in the years ahead.

The keynote speeches were followed by conferences. Osman Yıldırım, President of the Turkish 
Aeronautical Association and Chairman of the University of the Turkish Aeronautical Association, 
stated in his speech that it is important to popularize aviation among the youth population, who 
must become effective players in the industry after being properly trained.
Yusuf Bayram, Assistant Flight Operations Director of the General Directorate of the Turkish 
Civil Aviation, stated that the need for trained personnel has increased in parallel with industrial 
developments, which has resulted in a deficit of training institutions. He also noted that meetings 
were held with the Council of Higher Education for the purpose of opening aviation departments 
in universities and that they have been working on improving the English language skills of 
aviation personnel. 
Celalettin Yüksel, Deputy Governor of Istanbul and the Local Authority of Atatürk Airport stated in 
his speech that they consider all kinds of efforts that would contribute to the development of civil 
aviation training, and that they believe IFTE would provide significant contributions to the aviation 
industry in terms of training.
The speakers, who attracted the greatest attention were Major S. Yalın Ahbab and Captain Yusuf 
Kurt, who are with the Solo Türk crew, the solo aerobatics display team using high-performance 
airplanes. Major Ahbab stated in his speech that the success of Solo Türk is down to the harmony 
among the crew of 13 people despite the shows only being performed with one airplane and one 
pilot. After showing the airplanes and introducing the crew members, Major Yalın Ahbab and 
Captain Yusuf Kurt played video clips of their shows to the participants.  
M. Hasan Uncular, Manager of Commercial and Ground Services Training Department, delivered 
a speech on behalf of Turkish Aviation Academy, one of the sponsors of the exhibition. Uncular 
focused on not only the flight training but aviation training as a whole, and discussed IATA’s 
training models, providing detailed information about the training efforts of ITDI — IATA Training 
and Development Institute formed under IATA. 
The other official, who delivered a speech on behalf of our Academy was Hülya Arınık, who has 
been working on aviation English. Arınık expressed the importance of English in aviation and that 
competence in the English language is one of the links in the chain that leads to mistakes and 
accidents. 
Attorney şafak Herdem of Herdem & CO Law Firm delivered a speech about “Corporate 
Governance in the Aviation Industry” on the second day of the exhibition. 
Then, Surgeon Dr. Ergun Eskioğlu, President of Private Doğan Hospital Aviation Medical Center, 
delivered a speech. Eskioğlu stated that for a safe flight the mental and physical health of aviation 
personnel must enable them to fulfill their duties under any circumstances. 
One of the features that attracted great attention was the session held with the Turkish Stars 
Aerobatic Team, which is the only acro team established to represent the Turkish Republic on 
behalf of the Turkish Air Force and Turkish Armed Forces. 
Participants showed great interest to IFTE, in which more speakers delivered interesting speeches.

AKADEMİ’DEN / FROM THE ACADEMY

Açılış konuşmalarının ardından konferanslara geçildi. Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı 
ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Osman Yıldırım konuşmasında, gençlere 
havacılığın sevdirilmesinin ve onların bu sektörde eğitilip etkin hâle gelmesinin önemi 
üzerinde durdu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş Operasyon Daire Başkanı Vekili Yusuf Bayram ise; 
sektördeki gelişmelere paralel olarak yetişmiş personel ihtiyacının arttığını ve bu nedenle 
de eğitici kurum açığının oluştuğunu belirtti. Üniversitelerde havacılık bölümlerinin 
açılması için YÖK ile görüşmeler yapıldığından, ayrıca havacılık personelinin İngilizce dil 
seviyesinin yükseltilmesi için yürütülen çalışmalar bulunduğundan bahsetti. 
Ardından söz alan İstanbul Vali Yardımcısı ve Atatürk Havalimanı Mülki İdare 
Amiri Celalettin Yüksel; sivil havacılıkta eğitimi ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunacak 
her türlü çalışmayı önemsediklerini, IFTE Fuarı’nın bu anlamda havacılığa çok önemli 
katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.
Günün en çok ilgi gören konuşmacıları ise, yüksek performanslı uçaklarla gösteri yapan 
Solo Türk ekibinden Binbaşı S. Yalın Ahbab ve Yüzbaşı Yusuf Kurt oldu. Binbaşı Ahbab 
konuşmasında, Solo Türk’ün gösterilerinin tek bir uçakla ve tek bir pilotla gerçekleştiriliyor 
olmasına rağmen başarısını 13 kişilik ekibinin uyum içinde çalışmasına borçlu olduğunu 
belirtti. Binbaşı Yalın Ahbab ve Yüzbaşı Yusuf Kurt, uçaklarını ve ekiplerini tanıttıktan sonra 
katılımcılara gösterilere dair videolarından kesitler sundular.  
Fuarın sponsorlarından olan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi adına ise Ticari ve 
Yer Hizmetleri Eğitim Müdürümüz M. Hasan Uncular söz aldı. Uncular konuşmasında 
sadece uçuş eğitimlerini değil, tüm havacılık eğitimlerini ele alarak, IATA’nın eğitim 
modellerinden bahsetti ve IATA’nın kendi bünyesinde kurduğu ITDI - IATA Eğitim ve 
Gelişim Enstitüsü’nün eğitim çalışmalarına dair kapsamlı bilgi verdi. 
Akademimiz adına konuşan bir diğer isim ise, havacılık İngilizcesi üzerine çalışmalar 
yürüten Hülya Arınık oldu. Arınık; havacılıkta İngilizcenin ne derece önemli olduğunun 
ve İngilizce yeterliliğinin, hata yapmada ve kaza oluşumunda zincirdeki halkalardan biri 
olduğunun üzerinde durdu. 
Fuarın ikinci gününde ise Herdem Avukatlık Bürosu’ndan Av. şafak Herdem, “Havacılık 
Endüstrisinde Kurumsal Yönetim” başlıklı bir konuşma yaptı. 
Daha sonra Özel Doğan Hastanesi Havacılık Tıp Merkezi Başkanı Operatör Doktor Ergun 
Eskioğlu söz aldı. Eskioğlu; havacılık sektöründe çalışan personelin sağlığının, zihinsel ve 
fiziksel olarak, görevlerini tüm şartlar altında, emniyetli uçuş için gereken düzeyde yerine 
getirebilecek durumda olmasının gerekliliğini vurguladı. 
Yoğun ilgi gören konuşmalardan bir tanesi de Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri adına Türkiye Cumhuriyetini temsilen kurulan tek akrotim olma özelliğine sahip 
Türk Yıldızlarının söyleşisi oldu. 
Alanında uzman daha nice konuşmacıların yer aldığı IFTE, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

M. Hasan Uncular, Ticari 
ve Yer Hizmetleri Eğitim 
Müdürü (ortada)
M. Hasan Uncular, 
Commercial and Ground 
Services Training Manager 
(in the middle)

Doç. Dr. Kemal Yüksek,  
Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi Başkanı (sağda)
Assoc. Prof. Kemal Yüksek, 
Turkish Aviation Academy 
President (on the right)Solo Türk ekibi / Solo Türk crew



26 27

özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu; ulusal ve uluslararası 
standartlar doğrultusunda, havacılık sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak 
hazırlanan lisans eğitimleri ile hem yurt içi hem de yurt dışında tercih edilen 

insan kaynağını yetiştirmek amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. 
Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Türkiye’nin ilk LEED sertifikasına 
sahip kampüsü olan, 220 bin metrekare alana kurulu ÖzÜ Çekmeköy Kampüsü’nde 
bulunmaktadır. Kampüs; sessiz ve rahat çalışma odaları, modern sınıf ve 
laboratuvarları, 13 bin metrekarelik spor merkezi, bin 500 metrekarelik kütüphanesi 
ve 350 kişilik oditoryumu ile öğrencilere çeşitli imkânlar sağlamaktadır. Bu sayede 
öğrencilerin akademik gelişmelerinin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle iç 
içe yetişmeleri amaçlanmaktadır. 

EĞİTİM PROgRAMLARI 
Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği ile Pilot Eğitimi Lisans Programı olmak üzere iki bölüm yer almaktadır. 
Bölümler dört yıllık olup eğitim dili %100 İngilizcedir.  
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı; yönetim alan dersleri, havacılık alan 
dersleri ve temel derslerden oluşan geniş bir müfredata sahiptir. Bu sayede öğrenciler, 
hem yönetim hem de havacılık nosyonuna sahip olabilmektedirler. Bununla birlikte, 
tercih ettikleri seçmeli dersler sayesinde ilgi duydukları farklı disiplinlerde de eğitim 
alma şansını yakalayabilmektedirler.
Diğer yandan Pilot Eğitimi Lisans Programı, eğitim iş birliği çerçevesinde Anadolu 
Yıldızları Uçuş Okulu (AYjET) ortaklığıyla oluşturulmuştur. Ders programında; Özyeğin 
Üniversitesi Pilot Eğitimi Lisans Programı akademisyenleri tarafından verilecek olan 
teorik yer dersleri, akademik dersler ve seçmeli dersler ile birlikte, AYjET uçuş 
öğretmenleri tarafından verilecek olan uygulamalı uçuş dersleri de yer almaktadır.

ÖĞRENCİ SEÇME VE KONTENJAN 
50 kişilik bir kontenjana sahip olan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne 
öğrenciler;  %100, %50 ve %25 burs olanakları ile YGS-6 puanı ile girmeye hak 
kazanabilmektedirler. Öğrenciler, 60 kişilik bir kontenjana sahip olan Pilot Eğitimi 
Programına ise burslu ve burssuz olmak üzere iki farklı şekilde, MF-4 puanı ile 
yerleşerek pilot olma hayallerini gerçekleştirebilmektedirler.

AKADEMİK KADRO
Okulun akademik kadrosu; sektörde uzun yıllar görev almış, yurt dışındaki 
üniversitelerde eğitim görmüş, farklı alanlarda sertifikalı eğitimlere sahip 
akademisyenler ile akademik kariyer yapmış sivil ve askerî pilotlardan oluşmaktadır. 

YÜRÜTÜLEN SOSYAL PROJELER 
Özyeğin’de yaşam, akademik etkinliklerle sosyal ve sportif etkinliklerin birbirinden 
keskin çizgilerle ayrılmadan bir arada sürmesine olanak sağlamaktadır. Kampüste 
bulunan açık ve kapalı spor alanlarında öğrenciler çeşitli sportif faaliyetler 
gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanında Özyeğin’in öğrencilerin toplumsal, kültürel, 
sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan 37 öğrenci kulübü ve 23 spor takımı 
da bulunmaktadır. 
Ayrıca üniversite bünyesindeki bir sosyal girişim olan Duyarlı ÖzÜ; sosyal sorumluluğu 
insan hayatının sürekli ve eğlenceli bir parçası hâline getirmek, fark yaratacak projeler 
geliştirmek ve gönüllülük için kalıcı bir kültür inşa etmek amacıyla yola çıkmış, bu 
kapsamda 2012-2013 döneminde toplam 13 farklı sivil toplum kuruluşuyla ortak 
çalışmalar gerçekleştirmiştir. 
Bütün bunların dışında, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Havacılık Kulübü ortak 
çalışması neticesinde, sektörde uzun yıllar çalışmış ve önemli başarılara imza atmış 

HAVACILIK OKULLARI / AVIATION SCHOOLS

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

özyeğin University School of Aviation was founded in 2011 in order to 
train people who, thanks to their qualifications, will be in demand both 
domestically and internationally. These degree programs have been 

devised in line with national and international standards, and by taking the needs 
of the aviation industry into consideration. 
Özyeğin University School of Aviation is located on the ÖzÜ Çekmeköy Campus, 
which covers an area of 220,000 square meters and which is the first campus 
to run a LEED certificate program in Turkey. With its quiet and comfortable study 
rooms, modern classes and laboratories, a 13,000 square meter sports center, 
a 1500 square meter library and an auditorium with 350 seats, the campus 
provides various facilities for its students. This way, the students will be trained 
while engaging in social, athletic and cultural activities, and allowing academic 
development to flourish. 

TRAININg PROgRAMS 
Air Transportation Management and Undergraduate Professional Flight Programs 
are two of the available programs at Özyeğin University School of Aviation. 
Classes during these four-year programs are conducted entirely in English.  
The Air Transportation Management Program has a very diverse curriculum, 
comprising basic management courses, aviation courses and other basic courses. 
As a result, students can fully grasp the notions of management and aviation. In 
addition, they will have the opportunity to receive training in other disciplines that 
they are interested in, thanks to the optional courses they can take.
Furthermore, Undergraduate Professional Flight Program is created within the 
framework of educational cooperation, with the partnership of AYjET Anatolian 
Stars Flight Training Organization. The program includes theoretical ground 
courses, taught by the academics of the Özyeğin University Undergraduate 
Professional Flight Program, academic courses, optional courses and flight 
practice courses provided by the AYjET flight instructors.

STUDENT SELECTION AND QUOTAS 
Students are admitted on the Air Transportation Management Program with their 
YGS-6 scores from the university entrance exam and with 100%, 50% and 25% 
scholarship opportunities. The Program has capacity for 50 students. Students 
are admitted on the Professional Flight Program with or without scholarships 

SEKTÖRE KALİFİYE PERSONEL KAzANDIRAN YENİ bİR OKUL:

özyeğin üniverSiteSi Sivil 
    Havacılık yükSekokulu

A NEW SCHOOL, WHICH DEVELOPS QUALIFIED 
PERSONNEL FOR THE INDUSTRY:
ÖzYEĞIN UNIVERSITY SCHOOL OF AVIATION
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and with their MF-4 scores from the second part of the university entrance 
exam. This way, they can realize their dreams of becoming pilots. The 
Program has capacity for 60 students.

ACADEMIC STAFF
The school’s academic staff is comprised of academics that have been 
educated in universities abroad, having certified training in various fields 
and many years of experience in the industry and civil and military pilots 
with academic careers.
 
SOCIAL PROJECTS UNDERTAKEN 
Life at Özyeğin combines academic events with social and athletic activities. 
Students can take part in various athletic activities in outdoor and indoor 
sports facilities on the campus. Furthermore, Özyeğin has 37 student clubs 
and 23 sports teams, assisting students in their social, cultural, artistic 
and personal development. Also, Duyarlı ÖzÜ, a social initiative within 
the university, embarked on its journey of making social responsibility a 
continuous and enjoyable part of human life, developing projects that will 
make a difference and shaping a mindset geared towards voluntary works. 
To this end, it conducted joint studies with a total of 13 non-governmental 
organizations during the 2012-2013 academic year. 
In addition to all of this and as a result of the joint efforts of the School of 
Aviation and the Aviation Club, interviews are being conducted with senior 
managers who have many years of experience and who have become very 
successful. Also, an appropriate environment is created for these managers 
in which to share their knowledge and expertise with the students. 
The students have already added the Fiba Air trip and the trip to the Airbus 
factory in France, one of the leading airplane manufacturers, to the list of 
activities they organized during their time at the university.

ADVANTAgES FOR THE STUDENTS 
The Air Transportation Management students will benefit from a range of 
opportunities, such as having English as the language of education, the 
opportunity to learn the most widely spoken languages in the world such 
as Chinese, Russian, Spanish, Arabic and German, take advantage of 
compulsory and voluntary internship options, the opportunity to work part-
time and study abroad. This way, they will meet the industry’s need for a 
qualified workforce.  
Professional Flight Program students will experience the advantages of 
studying in classrooms of between 12-20 people, learning English at ICAO 
Level 6 and improving themselves in various fields thanks to the optional 
courses as well as the compulsory courses. This way, they will become 
exemplary pilots in the industry. 

***
Özyeğin University School of Aviation continues to operate in order to 
train people who, thanks to their qualifications, will be in demand both 
domestically and internationally. These degree programs have been devised 
in line with the standards of national and international aviation organizations 
and institutions and by taking the needs of the aviation industry into 
consideration. The school aims to become an aviation training hub by 
providing aviation training at internationally acceptable levels not only to 
students of this country, but also to students of neighboring countries. 

olan üst düzey yöneticiler ile söyleşiler düzenlenmekte; bu kişilerin öğrencilerle bilgi ve 
deneyimlerini paylaşması sağlanmaktadır. 
Öğrenciler, okul hayatları süresince düzenledikleri etkinliklere Fiba Air gezisini ve lider uçak 
üreticilerinden biri olan Airbus’ın Fransa’daki fabrikasını ziyareti de eklemiş bulunmaktadırlar.

ÖĞRENCİLER İÇİN AVANTAJLAR 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği öğrencileri, eğitim dilinin İngilizce olması; Çince, Rusça, 
İspanyolca, Arapça, Almanca gibi dünyada ön planda olan farklı dilleri de öğrenme 
imkânının varlığı; sunulan zorunlu ve gönüllü staj imkânı; yarı zamanlı çalışma fırsatları; 
yurt dışında okuma olanağı gibi avantajlardan yararlanarak sektörde nitelikli iş gücü açığını 
kapatabileceklerdir.  
Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencileri ise 12-20 kişilik sınıflarda eğitim görmenin, ICAO 
Level 6 Seviyesinde bir İngilizce seviyesine sahip olmanın, zorunlu derslerinin yanı sıra 
seçmeli dersleri de alarak çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmiş birer pilot adayı olmanın 
avantajları ile sektörde örnek gösterilen pilotlar olacaklardır. 

***
Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu; ulusal ve uluslararası havacılık örgütleri ve 
kuruluşlarının standartları doğrultusunda ve havacılık sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak 
hazırlanan programlar çerçevesinde, lisans düzeyinde eğitim vererek hem yurt içi hem de 
yurt dışında tercih edilen insan kaynağını yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir. Okul; 
sadece ülke içinden değil, çevre ülkelerden gelen öğrencileri de kabul ederek, uluslararası 
düzeyde kabul edilebilir bir havacılık eğitim merkezi hâline gelmeyi hedeflemektedir. 

HAVACILIK OKULLARI / AVIATION SCHOOLS
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KAbİN EğİTİMLERİ / CAbIN TRAININgS

türk Hava Yolları’nda A320 CEET (Cabin Emergency Evacuation Trainer / 
Kabin Acil Durum Eğitimi Simülatörü), 2011 yılında Kabin Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde kullanılmaya başlanmıştır. A320 Kabin Eğitim Simülatörü, 

TFC Simulatoren und Technik GmbH firması tarafından üretilmiştir. Kabin ekipleri 
A320 simülatöründe; tahliye ve kapı eğitimlerini almakta, yaşanılan acil durumlarda 
kalabalık kontrol ve yönetimini, uçuş esnasında olası duman, yangın, türbülans ve 
basınç boşalması durumlarıyla mücadele yöntemlerini, kokpite giriş usullerini ve 
inkapasite pilot uygulamalarını öğrenmektedirler. Verilen eğitimlerden maksimum 
verimin sağlanması amacıyla simülatörün kabin içi konfigürasyonu ve kabindeki 
sistemlerin tümü filomuzda mevcut olan A320/A321 uçakları referans alınarak 
tasarlanmıştır. Kursiyerlere uçağa gitmeden bire bir uçuş deneyimi yaşatan ve son 
teknoloji kullanılarak üretilmiş olan bir eğitim aracıdır.
A320 Kabin Eğitim Simülatörü, kabin ekiplerinin eğitimlerinin yanı sıra Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi tarafından yürütülen Uçuş Korkusunu Yenme Programı 
dâhilinde de kullanılmaktadır. Bu program kapsamında, sahip olduğu korku ve kaygı 
nedeniyle uçamayan veya güçlükle uçuş yapabilen kişilerin sorunlarını giderme 
amacıyla sanal uçuşlar gerçekleştirilmektedir. A320 Kabin Eğitim Simülatörü 
ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yurt içi ya da yurt dışındaki çeşitli 
üniversitelere ve diğer okullara kapılarını açarak hem tanıtımını yapmakta hem de 
ziyaretçilerine keyifli bir uçuş deneyimi yaşatmaktadır. Ayrıca gerek yurt içi gerekse 
yurt dışındaki diğer hava yollarının acil durum eğitimleri için de kullanılarak ticari bir 
kaynak olabilmektedir.

SİMÜLATÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
A320 CEET’te; uçuş esnasındaki seslerin ve uçağın iniş, kalkış, türbülans durumu 
gibi hareketleri ile ilgili deneyimlerin gerçek uçakla aynı olması için planlı senaryo 
yönetimi gerçekleştirilebilmektedir. İniş, kalkış, tırmanış ve düz uçuş safhalarının 
zamanı, isteğe göre ayarlanabilmekte; yolcu pencerelerinde gerçekçi dış ortam 
görüntüleri sunulabilmektedir. Senaryolar dâhilinde taksi, kalkış, iniş, park etme, 
gece ve gündüz görüntüleri, motor yangını, kapı önü engeller (duman, yangın, su, 
ormanlık alan) gibi durumlar simüle edilebilmektedir.
Simülatörün dinamik hareket sistemi yaklaşık 1G şiddetinde ivmelenme sağlamakta; 
+12 derece sola yatış (roll), -19 derece burun aşağı ve +11,5 derece burun 
yukarı (pitch) hareketlerini gerçekleştirebilmektedir. Kabin içinde, kokpitte, fırında ve 
tuvalette yangın ve duman uygulamaları yapılabilmektedir. Kabin içi basınç boşalması 
uygulaması esnasında kabine soğuk hava akışı yönlendirilmesi ve senaryonun ses 
efektleri ile desteklenmesiyle kursiyerlere gerçekçi bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.
Kabinde, kabin memurlarının istasyonlardan birbirlerini ve kokpiti arayabilmesine 

olanak sağlayan dâhili haberleşmenin bulunması, anons sistemi ihtiyaçlarını 
karşılarken buradan kabin içi ses efektleri de verilebilmektedir. Kabin içi ön, arka 
ve ortadaki kabin memuru istasyonları gösterge ve panelleri, filomuzdaki A320 
uçakları ile bire bir aynıdır ve uygulamalı eğitimlerde kullanılabilmektedir.

SİMÜLATÖRÜN BÖLÜMLERİ
A320 Kabin Eğitim Simülatörü; kokpit, yolcu kabini, yolcu giriş kapıları, kanat 
üstü çıkışları, A321 uçağı kanat arkası acil çıkış (3R) kapısı ve eğitmen kontrol 
odasından oluşmaktadır. 
A320 CEET’in kokpit bölümünde, biri sorumlu pilot, biri de yardımcı pilot 
olmak üzere iki adet pilot koltuğu bulunmaktadır. Verilen eğitimlerde (Yenileme 
Eğitimi, Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi, Temel Eğitimler vb.) kokpitte inkapasite 
pilot uygulaması da yapılmaktadır. Böylece kursiyerlere, Türk Hava Yolları 
şirket prosedürlerine uygun olarak inkapasite pilotun kokpitte nasıl emniyete 
alınacağı öğretilmekte ve kokpit koltuklarının manuel ve elektriki olarak kullanımı 
uygulatılmaktadır. Ayrıca yapılan uygulama, kokpitte bulunan kameralar 
aracılığıyla, eğitmen kontrol odasındaki dokunmatik ekrandan kabinde bulunan 
kursiyerlere de izletilebilmektedir. Kokpitte; inkapasite pilot uygulamasından 
başka, kokpite giriş usulleri, kokpit pencerelerinin açılması ve kokpit oksijen 
sistemi uygulamaları da yapılmaktadır.
A320 Kabin Eğitim Simülatörü yolcu kabininde, filomuzdaki uçaklarla eş 
değer 33 adet yolcu koltuğu bulunmaktadır. Verilen eğitimlerde kursiyerler, bu 
koltuklarda oturarak uygulama yapan diğer kursiyerleri gözlemleme şansına sahip 
olmaktadırlar.
Simülatörün ön sol kapısı (1L) bire bir A320/A321 uçağındaki gibidir. Uçuşta 
yaşanan anormal durumlardan sonra bu kapıya monte edilmiş slide (uçaktan 
tahliye aracı) aracılığıyla karaya tahliye uygulamaları yapılabilmektedir. 
Ayrıca kapılarda kabin ekipleri tarafından slide armed/disarmed uygulamaları 
yapılmaktadır. Olası bir tahliyede karşılaşılabilecek olan kapının sıkışması (door 
jam), kapı kolunun sıkışması (handle jam), dışarıda yangın, duman ya da engel 
olması durumu, kapıda bulunan pencerelere görsel olarak yansıtılarak kursiyerlere 
verilen eğitimin gerçekçi olması sağlanmaktadır. Benzer şekilde sol kanat üstü acil 
çıkış pencerelerine bağlı olan slide ile uçağı acil durumlarda tahliye etme eğitimleri 
yapılabilmektedir.
Simülatördeki sağ kanat arkası A321 acil çıkış kapısı (3R), suya acil tahliye 
eğitimlerine uygun olacak şekilde havuza açılmaktadır. Bu kapıya, suya acil 
iniş (ditching) eğitimleri için slide monte edilmiştir. Mevcut slide, yüzen araç 
(floatation device) özelliği taşımaktadır. Eğitimlerde uygulanan senaryolar 
dâhilinde diğer kapıda olduğu gibi, kapının sıkışması ve kısmen açılması gibi 
durumlar oluşturulabilmektedir.
Eğitmen kontrol odasında dokunmatik monitörler, bir adet koltuk ve mikrofonlu 
ses sistemi bulunmaktadır. Uygulamalı eğitimlerde bu odadan tüm senaryolar 
kurgulanmakta, uçağın tamamının ışıklandırılması kontrol edilebilmekte, kabine 
sesli ve görsel ikazlar gönderilebilmektedir. Eğitmen kontrol odası, gerçekleştirilen 
uygulamanın kaydedilerek uygulama sonrasında kursiyerlerle paylaşılmasına ve 
uygulamaya ait geribildirim yapılmasına da olanak sağlamaktadır. 
Türk Hava Yolları Kabin Eğitim Müdürlüğü tarafından A320 Kabin Eğitim 
Simülatöründe verilen eğitimlerle hedeflenen; kabin ekiplerinin karşılaşabilecekleri 
acil bir durumda, uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği ile ilgili şirket prosedürlerine 
uygun hareket ederek ve gerekli ekipmanları kullanarak becerilerini geliştirip en üst 
seviyeye çıkarmalarıdır. Uçuş Eğitim Merkezi; Kabin Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan uygulamalı eğitim araçları ile, her geçen gün büyüyen Türk Hava Yolları 
markasının eğitim anlayışına yakışır, modern bir uygulama alanı oluşturmaktadır.

turkish Airlines started using the A320 CEET (Cabin Emergency Evacuation 
Trainer) in the Cabin Training Department in 2011. The A320 CEET is 
manufactured by TFC Simulatoren und Technik GmbH. The cabin crews 

receive evacuation and hatch training, learn how to control crowds during emergencies 
and fight against possible in-flight smoke, fire, turbulence and depressurization 
conditions as well as cabin entrance routines and incapacitated pilot applications in 
the A320 Cabin Training Simulator. In order to obtain maximum efficiency during the 
training, the cockpit configuration and the design of all cabin systems are based on 
A320/A321 airplanes in our fleet. This is a state-of-the-art training tool that allows 
trainees to have the exact flight experience without boarding an airplane.
In addition to cabin crew training, the A320 Cabin Training Simulator is used in the 
Conquering the Flight Phobia Program carried out by Turkish Aviation Academy. 
This program offers virtual flights to help people who cannot fly or rarely fly to 
overcome their flight phobia. The A320 Cabin Training Simulator is also offered to 
local or foreign universities and other schools within the scope of social responsibility 
projects, providing visitors with a pleasant flight experience and promoting the tool. It 
can also be used as a revenue asset by being made available for emergency training 
carried out by other local or foreign airlines.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE SIMULATOR
The A320 CEET has the capacity to perform planned scenario management in 
order to ensure that in-flight noises and experiences related to landing, take-off and 
turbulence maneuvers are the same as an actual airplane. The duration of landing, 
take-off, elevation and level flight can be adjusted as desired and realistic exterior 
images can be displayed through passenger windows. Situations such as taxing, 
take-off, landing, parking, night and day images, engine fire, hatch obstacles (smoke, 
fire, water, forest etc.) can be simulated in accordance with the scenarios.
The dynamic motion system of the simulator provides an acceleration of 1G; and 
simulates a roll action of +12 degrees, and a pitch action of -19 degrees and +11.5 
degrees. It is possible to simulate fire and smoke situations in the cabin, cockpit, 
oven and WC. Trainees are provided with a realistic training environment by filling 
the cabin with a current of cold air during cabin depressurization along with the use 
of audio effects.
The intercom system in the cabin that allows flight attendants to communicate with 
each other and the cockpit from the stations is used as an announcement system 
and produces audio effects in the cabin. The front, rear and center flight attendant 
stations inside the cabin have the exact same indicators and panels as the actual 
A320 airplanes in our fleet and are used in practical training.

SIMULATOR SECTIONS
The A320 Cabin Training Simulator consists of a cockpit, 
passenger cabin, passenger doors, overwing exits, A321 airplane 
emergency exit behind the wing (3R) and instructor control room. 
The cockpit section of the A320 CEET contains two pilot seats, 
one for the pilot in command and one for the co-pilot. The training 
(Refresher Training, Crew Resource Management Training, Basic 
Training, etc.) also includes incapacitated pilot practice in the 
cockpit. This helps to teach trainees how to secure an incapacitated 
pilot in the cockpit in accordance with Turkish Airlines procedures, 
and the manual and electrical control of cockpit seats. The cameras 
in the cockpit and the touchscreen in the instructor control room 
also allow trainees in the cabin to watch the practical training 
sessions. In addition to incapacitated pilot training in the cockpit, 
the training covers cockpit entry methods, opening of cockpit 
windows and use of the cockpit oxygen system.
The passenger cabin of the A320 Cabin Training Simulator 
contains 33 passenger seats that are similar to those used in our 
fleet. Trainees may sit on these seats and observe other trainees 
that are performing the practical sessions.
The front door (1L) of the simulator is exactly the same as the one 
used on A320/A321 airplane. It is possible to perform deplaning 
on land using the slide (deplaning device) following emergencies 
experienced during the flight. It is also possible for the cabin crew 
to perform armed/disarmed slide practice by the exits. Situations 
that may be encountered during deplaning such as a door jam, 
handle jam, external fire, smoke or obstacle are displayed on the 
door windows, making the training realistic. Similarly, it is possible 
to perform emergency deplaning training using the slide attached 
to the left overwing emergency exit windows.
The A321 emergency exit (3R) behind the right wing opens to 
a pool, making it suitable for emergency deplaning in case of 
ditching. This door is equipped with a slide for ditching training. 
The existing slide has the characteristics of a flotation device. It is 
possible to create situations such as a door jam or partial opening 
like those created with the other door within the scope of training 
scenarios.
The instructor control room is equipped with touchscreen monitors, 
one seat and an audio system with microphone. All scenarios for 
the practical training are set from this room, which allows control of 
the lighting for the entire airplane as well as the ability to send audio 
and visual alerts to the cabin. The training provided can be recorded 
in the instructor control room. Also, recordings can be shared with 
the trainees and used to provide feedback on the training. 
The aim of training given by Turkish Airlines Cabin Training 
Department using the A320 Cabin Training Simulator is to develop 
and maximize the skills of cabin crew in the event of any possible 
emergencies by acting in accordance with company procedures 
related to flight safety and security, and using all necessary 
equipment. With the practical training tools owned by the Cabin 
Training Department, the Flight Training Center is a modern 
practical training site that reflects the training approach of Turkish 
Airlines, which displays constant growth.

Emine DOĞRU (Kabin Yer Eğitim Öğretmeni / Cabin Ground Training Instructor)

a320 ceet 
CAbIN TRAINING SIMULATOR

KAbİN EĞİTİM 
SİMÜLATÖRÜ
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AKADEMİ’DEN / FROM THE ACADEMY

turkish Aviation Academy hosted the 16th International ICAEA Conference 
on October 3–4, 2013, in Istanbul. The event that was held in the name of 
the ICAEA International Aviation English Forum focused on the onboard 

cabin and flightdeck communications and how these relate to safety and service 
quality.        
Alexandra Munteanu, one of our Academy instructors, hosted the event that 
was attended by delegates from various countries. The keynote speeches were 
delivered by Michael Kay, ICAEA President, and Assoc. Prof. Kemal Yüksek, 
President of Turkish Aviation Academy. Yüksek stated that he is proud of hosting 
such an important event on behalf of Turkish Airlines and that the importance of 
communications in aviation safety is indisputable. 
The forum speakers included officials from ICAEA, Thai Airways, APPLA, You 
Say Tomato, Lufthansa and DynEd as well as those from Turkish Airlines. Arzu 
Özçelik, a chief flight attendant at Turkish Airlines, talked about the impact of 
effective CRM and cultural awareness in cabin communication. Cengiz Kantarcı, 
one of our captain pilots, emphasized the importance of information exchange 
in the cockpit. Melike Dündar, one of our cabin instructors, talked about the 

importance of passenger feedback and expectations for 
providing the highest service quality.  
The conference continued with workshops in the afternoon. 
Muzaffer Özçelik and Hülya Arınık from Turkish Aviation 
Academy provided examples of both general and aviation-
specific English with regards to intercultural communications, 
emphasizing the importance of language skills. These examples 
focused on the fact that one of the links in the accident chain 
is the incorrect use of language. They provided examples of 
accidents caused by incorrect or incomplete use of language 
during flights.
In the evening of the first day, delegates attended a dinner 
party during a beautiful Bosphorus tour, which reaffirmed the 
words of Assoc. Prof. Dr. Kemal Yüksek mentioned during his 
keynote speech: “As Napoleon said, if the whole world was a 
state, Istanbul would be the capital of it.” The Bosphorus tour 
was a magnificent experience for the participants, who were 
visiting Istanbul for the first time.  
The second day focused on effective use of language and 
communication. Having delivered a speech on behalf of Turkish 
Aviation Academy, Muzaffer Özçelik introduced the booklet 
called “Cabin English for Cabin Attendants.” Özçelik stated that 
the booklet contains the most commonly used English phrases 
used by cabin attendants for communicating with passengers, 
and that one of the most important features of the booklet was 
the ability to listen to the pronunciation of phrases via QR code. 
İlknur Aktunç and Onur Karaaslan, two of our cabin instructors, 
emphasized the characteristics of language used for providing 
a high service quality.
The closing speech was delivered by Michael Kay, ICAEA 
President, who stated that the bar is set very high at ICAEA 
Conferences and expressed his gratitude to Turkish Aviation 
Academy for this. 

türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 16. Uluslararası ICAEA 
Konferansı’na 3-4 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da ev sahipliği yaptı. 
ICAEA Uluslararası Havacılık İngilizcesi Forumu 

adıyla düzenlenen organizasyonda, kabin ve kokpit 
içindeki iletişim ve bu iletişimin uçuş güvenliğine ve 
hizmet kalitesine etkisi üzerinde duruldu.         
Akademi eğitmenlerimizden Alexandra Munteanu’nun 
sunuculuğunu yaptığı organizasyona dünyanın çeşitli 
ülkelerinden delegeler katıldı. Açılış konuşmalarını, 
ICAEA Başkanı Michael Kay ile Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi Başkanı Doç. Dr. Kemal Yüksek 
yaptı. Yüksek, konuşmasında bu önemli organizasyona 
ev sahipliği yapmaktan dolayı Türk Hava Yolları adına 
gurur duyduğunu dile getirdi ve havacılıkta iletişimin 
güvenlik için öneminin tartışılmaz olduğunu vurguladı. 
Forumda ICAEA, Thai Airways, APPLA, You Say 
Tomato, Lufthansa ve DynEd’den yetkililerin yanı sıra, 
Türk Hava Yolları’ndan da konuşmacılar söz aldı. Türk 
Hava Yolları kabin amirlerinden Arzu Özçelik, etkili 
CRM ve kültürel farkındalığın kabin iletişimi üzerindeki 
etkisine değindi. Kaptan pilotlarımızdan Cengiz Kantarcı 

kokpit içindeki bilgi paylaşımının önemi üzerinde durdu. 
Kabin eğitmenlerimizden Melike Dündar ise hizmet kalitesinin 
yakalanmasında yolcu görüşleri ve beklentilerinin öneminden 
bahsetti.  
Konferans öğleden sonra atölye çalışmalarıyla devam etti. Atölye 
çalışmasında, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nden 
Muzaffer Özçelik ve Hülya Arınık, kültürler arası iletişim 
konularında hem genel hem de havacılık İngilizcesinden örnekler 
vererek dil kullanımının önemini vurguladı. Bu örneklerde, 
kazalar zincirinin halkalarından birinin de dilin yanlış kullanımı 
olması vurgulandı. Uçuş sırasında yanlış veya eksik kullanılan 
ifadelerin sebep oldukları kazalardan örnekler sunuldu.
Programın ilk gününün akşamında, Doç. Dr. Kemal Yüksek’in 
de açılış konuşmasında yer verdiği, Napolyon’un “şayet dünya 
tek bir kıta olsaydı İstanbul onun başkenti olurdu.” cümlesinin 
doğrulandığı güzel bir Boğaz turu eşliğinde delegelere akşam 
yemeği sunuldu. Boğaz turu, İstanbul’a ilk kez gelen katılımcılar 
için muhteşem bir deneyim oldu.  
Programın ikinci gününde ise dil ve iletişimin etkili kullanılması 
konusu ele alındı. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi adına 
bir konuşma yapan Muzaffer Özçelik, “Kabin Memurları için 
Kabin İngilizcesi” adlı kitapçığın tanıtımını yaptı. Özçelik, kabin 
memurlarının kabin içerisinde yolcularla olan iletişimlerinde 
en sık kullandıkları İngilizce kalıpları içeren kitapçığın en 
büyük özelliklerinden birinin, kitapçıkta geçen cümlelerin sesli 
okunuşlarının QR kod aracılığıyla dinlenebilmesi olduğunu 
vurguladı. 
Kabin eğitmenlerimizden İlknur Aktunç ve Onur Karaaslan ise 
konuşmalarında, hizmet kalitesini yakalamak için kullanılan dilin 
özellikleri üstünde durdu.
Kapanış konuşmasında ICAEA Başkanı Michael Kay, ICAEA 
konferanslarında çıtanın çok yükseldiğini belirtti ve bunun için 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’ne teşekkürlerini ifade etti. 

THE ACADEMY HOSTED THE 
INTERNATIONAL ICAEA CONFERENCE

Hülya ARINIK (Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürlüğü / Commercial and Ground Services Training Department

IcAeA nedir?
Havacılıkta İngilizcenin kullanım kalitesini 
arttırmak amacıyla 1980’lerde kurulan 
Uluslararası Sivil Havacılık İngilizcesi 
Kuruluşu’dur (ICAEA).
Dünyanın dört bir yanında havacılık sektöründe 
çalışan çok sayıda kişi, hızlı evrim gösteren 
havacılık ve İngilizce dünyasında iletişim 
kurmak ve gelişmeleri takip etmek için bir 
yapıya ihtiyaç duyuyordu. ICAEA kurulmadan 
önceki sekiz yıl boyunca düzenli olarak Paris’te 
gerçekleştirilen Havacılık İngilizcesi Forumu’na, 
uluslararası alandan gelen son derece olumlu 
tepkiler, ICAEA’nın kurulmasına giden yolu 
açmıştır. 

What is IcAeA?
The International Civil Aviation English 
Association (ICAEA) founded in the 1980’s 
to improve the quality of the use of English 
language in aviation.
The initial impetus to form the Association 
stemmed from the very positive international 
response to the Aviation English Forum held 
periodically in Paris over the eight years prior to 
the Association’s creation. It became apparent 
that a great many people working in this field 
worldwide needed a structure within which they 
could establish and pursue contacts and keep 
abreast of events in the fast-evolving worlds of 
aviation and English.

IcAeA’nın amaçları:
1. Havacılık sektöründe ve havacılık dünyasında İngilizce 
kullanımıyla ilgilenen insanları ve kuruluşları bir araya getirmek
2. Farklı ülkelerde havacılık alanında çalışan kişiler arasında 
İngilizce, İngilizce eğitimi, standartlar, nitelikler, çeviri, 
belgeler vb. ile ilgili olarak bilgi alışverişini yaygınlaştırmak
3. Hava yolları, yetkili merciler, hava trafiği servisleri, 
üreticiler, pilotlar, mühendisler, üniversiteler, araştırma 
kuruluşları, eğitim merkezleri ve eğitmenler için faydalı 
bilgileri tek bir merkezde toplamak
4. Bu bilgilerin bir web sitesi, liste sunucusu, seminerler 
veya yayınlar aracılığıyla dağıtımını sağlamak
5. Son olarak, havacılık dünyasında İngilizce kullanımının 
kalitesi hakkında ilgi uyandırmak

Aims of IcAeA:
1. To bring together people and organizations concerned 
by or interested in the use of English in the aviation and 
aeronautical world
2. To promote the exchange of information as regards 
English, English training, standards, qualifications, 
translation, documents etc, between people working within 
aviation in different countries
3. To centralise information useful to the airlines, 
authorities, air traffic services, manufacturers, pilots, 
engineers, universities, research institutes, training centers 
and teachers
4. To enhance the circulation of this information through a 
web site, a list serve, seminars and the publication of their 
proceedings
5. Finally, to generate concern about the quality of English 
in the aviation world

Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi 

Başkanı Doç. Dr. Kemal 
Yüksek /

Assoc. Prof. Kemal 
Yüksek, President 

of Turkish Aviation 
Academy

AKADEMİ, ULUSLARARASI
KONFERANSI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
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Dr. Jack PHILIPS & Yekta ÖZÖZER

Eğitimi ve Danışmanlık Programı; büyük bir enerji şirketler grubunun çalışanlarına yönelik esnek 
maaş ve yan haklar paketlerinin faydaları ve dezavantajları; sınıf eğitiminden uzaktan veya karma 
eğitime geçen bir bankanın teknik bankacılık programları; ülke çapında 2000’den fazla acentesi 
olan bir sigorta şirketi için gerçekleştirilen ürün ve hizmet eğitimi; bir firma için kurumsal akademi 
kurulması vb. 
Bu tür projelerde “ROI Metodolojisi”, bu kararları subjektif önerilerden sağlam, makul, her yönüyle 
ölçümlenmiş savlara dönüştürmede kilit bir rol oynayabilmektedir. 

ROI METODOLOJİSİNİN gEÇMİŞİ
Harvard Business Review tarafından 1920’lerde sermaye yatırımlarının getirilerine değer biçmeyi 
sağlayan bir enstrüman olarak ortaya konulmuştur. Geçtiğimiz yıllarda bu konseptin uygulaması, 
İK yatırımları da dâhil olmak üzere her türlü yatırımı içine alacak şekilde genişletilmiştir. İK 
yatırımlarının ihtiyacını karşılamak için, gerçeğe dayanan senaryolarda çalışılan sertifikasyonun 
temelini oluşturan Phillips ROI MethodologyTM, 1970’li yıllarda Lockheed-Martin’de uygulanmaya 
başladı. Dr. jack Phillips burada, birlikte çalışan 350 öğrenciyle şirketin ortak eğitim programının 
ROI çalışmasını gerçekleştirdi. O günlerde bile sonuçların gösterilmesi konusunda bir baskı vardı. 
Bugün çoğu şirket, İK yatırımlarının ROI’sini ve İK departmanlarının katkılarını ölçmek için Phillips 
ROI MethodologyTM yöntemini kullanmakta ve bu sayede tartışmaları daha somut bir zeminde 
gerçekleştirmektedir. 4000’den fazla kişi, şu an Türkiye dâhil Orta Doğu ve Avrupa’daki 30’dan fazla 
ülkede gerçekleştirilmekte olan sertifikasyon atölyesine ve sürecine katılmıştır. 

DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ
şekil-1, ölçülen veri tiplerini ve bunları ROI sürecinde toplayıp analiz etmede ne kadar ilerlediğimizi 
göstermektedir. 

1. Seviye: Katılımcıların; eğitimin içeriği, işe uygunluğu, eğitimci performansı gibi unsurlara tepkisi, 
çoğunlukla genel anket ve soru formlarıyla ölçülür. 

1 million; A 14-month Sales Training and Coaching Program for a retail bank, costing US$ 2+ 
million; benefits and disadvantages of flexible salary and benefits packages to employees of a large 
energy group of companies; technical banking programs transitioned from classroom training to 
e-learning or to blended learning; product and service training for a large insurance company which 
has over 2,000 agents nationwide; establishment of a corporate academy, etc.
“The ROI Methodology” is the key to transforming these decisions from subjective arguments into 
reasonable, well measured arguments based on solid metrics. 

SOME BACKgROUND INFORMATION ON ROI METHODOLOgY
The Harvard Business Review proclaimed ROI as the tool to measure the payoff of capital 
investments in the 1920s. In recent years, the application of the concept has been expanded to all 
types of investments, including human capital investment. 
In response to the need, The Phillips ROI MethodologyTM, which forms the basis for the certification 
described in reality-based scenarios, started to be implemented in the 1970s at Lockheed-Martin. 
There, Dr. jack Phillips conducted an ROI study of the company’s cooperative education program 
involving 350 co-op students. Even in those days, there was pressure to show results. Today, 
many corporations use The Phillips ROI MethodologyTM to measure the ROIs of HR investments. 
Over 4,000 individuals participated in the certification workshops, where process which is now 
conducted in over 30 countries, including Turkey, the Middle East and Europe.

THE EVALUATION FRAMEWORK
Figure-1 shows the types of data measured and our progress with collecting and analyzing it in 
the ROI process.

Level 1: In this level of measurement, the reactions to program’s relevance, appropriateness and 
trainer’s performance from participants are measured with generic questionnaires and surveys. 
Level 2: Learning measurements focus on if participants learned new skills, knowledge, and know 

eğitimin yatırım geri dönüşünü 
(roı) ölçme MEASURING TRAINING’S 

RETURN ON INVESTMENT (ROI)

eğitime ve diğer insan kaynakları (İK) projelerine yapılan yatırımlar; yatırım 
büyüklüğü, içerik ve insan sayısı açısından her yıl büyümekte, ancak bu yatırımların 
çoğu “ölçülemez” olarak düşünülmektedir. Günümüzde her kurumun üzerinde 

bulunan rekabet, zaman ve fizibilite baskısı düşünüldüğünde, sadece CEO’lar, genel 
müdürler ve genel müdür yardımcıları değil, onların ekiplerindeki eğitim ve İK uzmanları ve 
yöneticileri de birer iş adamı/kadını olarak kendilerini geliştirmek, rakamlarla konuşup karar 
vermek, verdirmek ve yatırımların fizibilitesini ispatlamak zorundadırlar. Ancak, çoğu İK 
yöneticisi ve bölümü büyük eğitim yatırımlarını bile talep ederken rakamsal fizibilite verileri 
sunamamaktadır. Üstelik çoğu, yatırıma sayısal verilerle yaklaşmamakla ve yeterli verimlilik 
bakışına sahip olmamakla eleştirilmektedir. 
Türkiye’de ve dünyanın diğer ülkelerindeki eğitim ve/veya İK departmanlarının 2013-2014 
gündemindeki bazı önemli proje örnekleri şunlardır: Büyük bir şirketin üst ve orta düzey 
yönetim ekibi için düzenlenen, 1 milyon ABD doları maliyetli 12 aylık Liderlik ve Yöneticilik 
Eğitim Programı; bir perakende bankanın 2+ milyon ABD doları maliyetli 14 aylık Satış 

Investments in training and other HR projects have been increasing each year in 
terms of investment size, content and number of people exposed, while at the same 
time many of them are considered to be “non-measurable” investments. Given the 

pressure of competition, time and feasibility on all types of corporations, today’s CEOs, 
GMs, VPs in general and training and HR officials and managers in particular have to 
be much better business people, speaking and making decisions with facts and figures 
and justifying the feasibility of the investments. However, many HR executives and their 
departments in the position of requesting large investments, but being unable to deliver 
any factual feasibility data. Moreover, many of them are criticized for not being factual and 
lacking business sense. 
The following are some examples from important projects in the training and/or HR 
departments’ 2013-2014 agenda in Turkey and in some other countries we gave ROI 
consultancy:  A 12 month long training program by a university in arrears leadership and 
management for the top and middle management team of a large corporation, costing US$ 

Şekil-1: İK Yatırımlarının Ölçümü

Seviye Ölçüm Kategorisi Mevcut Durum*
Tipik         Kurumunuz

Hedef*
Tipik         Kurumunuz

Mevcut Durum Hakkında Yorumlar ve Örnekler
 

0 girdiler/göstergeler 
Program sayısı, katılanlar, kitle, maliyetler ve 
verimlilikler gibi girdileri ölçer.

%100          …..… %100          …..…
Bu, şu an yapılmaktadır. 
……………………………….

1 Tepki 
Deneyim, içerik ve program değerine verilen tepkiyi 
ölçer. 

%100          …..… %100           …..…
İçerik ve algılanan değere daha fazla odaklanılmalıdır. 
………………………………

2 Öğrenme
Katılımcıların ne öğrendiğini (bilgi, beceriler ve 
irtibatlar) ölçer. 

%30–40      …..… %80–90        …..…
Çoğu program için basit öğrenim ölçümleri 
kullanılmalıdır.
………………………………

3 Uygulama ve Hayata geçirme 
Program sonrası ilerleme durumunu (bilgi 
kullanımı, beceriler ve irtibatlar) ölçer. 

%10           …..… %30              …..…  
Daha fazla takip edilmelidir. 
………………………………

4 Etki ve Sonuçlar
Programla bağlantılı üretim, kalite, zaman ve 
maliyet gibi iş üzerindeki etki değişkenlerine ilişkin 
değişiklikleri ölçer. 

%5             …..… %10              …..…  
Bu, programın etkisinin diğer faktörlerden yalıtıldığı, iş 
üzerindeki etkiyle olan bağlantıdır. 
………………………………

5 ROI 
İş üzerindeki etki ölçümlerinin parasal faydalarıyla 
program maliyetlerini karşılaştırır. 

%1             …..… %5                …..…
Nihai değerlendirme seviyesi 
………………………………

*Bu seviyede değerlendirilen program yüzdesi

Figure-1: Measurement of the HR Investments

Level Measurement Category Current Status*
Typical   Your Corp’s

Target*
Typical     Your Corp’s

Comments Examples About Present Status 

0 Inputs/Indicators 
Measures inputs including the number of 
programs, attendees, audience, costs, and 
efficiencies.

100 %         …..… 100 %        …..… This is being accomplished now.
……………………………….

1 Reaction 
Measures reaction to experience, content, and 
value of the program. 

100 %         …..… 100 %         …..…
Need more focus on content and perceived value. 
………………………………

2 Learning
Measures what participants learned—information, 
knowledge, skills, and contacts. 

30–40 %     …..… 80–90  %      …..… Must use simple learning measures for most programs.
………………………………

3 Application and Implementation 
Measures progress post-program–the use of 
knowledge, skills, and contacts.

10  %        …..… 30  %            …..…  Needs more follow-up. 
………………………………

4 Impact and Consequences
Measures changes in business impact variables 
such as output, quality, time, cost-linked to the 
program.
 

5  %           …..… 10 %             …..…  This is the connection to business impact, where 
impact of the program is isolated from other factors.
………………………………

5 ROI 
Compares the monetary benefits of the business 
impact measures to the costs of the program. 

1 %            …..… 5  %              …..… The ultimate level of evaluation 
………………………………

*Percent of program evaluated at this level.
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2. Seviye: Öğrenme ölçümleri, katılımcıların İK programı hakkında neler öğrendiğine 
odaklanır. “Yöneticilik ve Liderlik Gelişimi” programı örneğimizde, çalışanlar farklı 
motivasyon yöntemleri, durumsal liderliğin dört farklı aşaması, kariyer gelişimi ve 
çalışanlarına geribildirim verme yöntemleri gibi konuları öğrenmek zorundadır. 
3. Seviye: Bu ölçüm seviyesi; öğrenilen bilgi ve becerilerin işte kullanılmasını, kullanım 
sıklığını, uygulamaları ve süreçleri içerir. “Yöneticilik ve Liderlik Gelişimi” programı 
örneğimizde yöneticiler; yönlendirme, motive etme ve koçluk yapma gibi becerilerini 
çalışanları için uygulamalıdır. 2. ve 3. seviye değerlendirmeler önemli olsa da iş sonuçları 
üzerinde olumlu bir etki yaratılacağı veya yatırımın geri döneceği (ROI) garantisini 
sağlamaz.
4. Seviye: İş üzerindeki etkinin ölçülmesi, gerçek iş sonuçlarına (üretim-operasyon 
verileri, kalite, satış, maliyetler, zaman, çalışan bağlılığı veya sirkülasyonu ve müşteri 
memnuniyetine) odaklanır. Tipik bir iş ölçümü; “Yöneticilik ve Liderlik Gelişimi” 
örneğimizde ölçülecek iş sonuçları; satış, süreç zamanı veya kalitesi, zamanında teslimat, 
tahsilat süresi ve stok devir hızı alanlarındaki iyileşmelerin yanı sıra çalışan sirkülasyonu, 
ihlaller, dolandırıcılıklar, uyuşmazlıklar ve diğer bazı kayıplardaki azalmaları içerebilir. 
5. Seviye: Nihai değerlendirme seviyesi olan ROI’de İK programının parasal faydaları 
maliyetlerle karşılaştırılır. ROI Metodolojimizde, eğitim ve İK idarecilerini çeşitli 
eleştirilerden korumayı amaçlayan muhafazakâr bir yaklaşım olduğu için doğrudan ve 
dolaylı maliyetlerin tümünün dâhil olduğu bir maliyet hesaplamasının kullanılmasını 
önermekteyiz.  

ROI’Yİ HESAPLAMA
ROI (%) = (programın faydaları - programın maliyetleri) / programın maliyetleri   

Yukarıdaki “Yöneticilik ve Liderlik Gelişimi” programının tüm giderler hesaba katılmış 
maliyeti 202.348 $, tüm harici faktörler yalıtılarak hesaplanan kanıtlanmış faydaları ise 
583.426 $ olsun. Bu durumda ROI = (583.426 $ - 202.348 $) / 202.348 $ = %188’dir.
Metodolojimizdeki kritik unsurlardan birisi; 12. aydan sonra oluşan maliyetler mutlaka 

dikkate alınırken, kısa vadeli programlarda faydaların ilk 12 ay boyunca, tasarruf 
edilen veya kazanılan tutarlar ile sınırlandırılmasıdır. Çünkü faydalar birinci yıldan 
sonra devam etse de etki genellikle azalır ve yalıtım hataları artabilir. Bu yüzden de 12. 
ay sonrası getiriler hesaba katılmaz. Ancak yöneticilik, liderlik, koçluk ve mentorluk 
eğitimleri veya ERP yatırımı gibi uzun vadeli yararları daha belirgin olan programlarda 
bu durum, çalışmanın başındaki planlama aşamasında, veri toplama başlamadan 
belirtilir ve 12. aydan sonraki getiriler de hesaba katılabilir. 
Metodolojinin eğitim ve İK yöneticilerini korumacı tasarımı sayesinde, yönetime 
sundukları rakam kaç olursa olsun (örneğin %188 ROI), kimse bu yatırımın getirisinin 
daha az (örneğin %180) olduğunu iddia edemez. Modelin bu muhazafakâr yönü, 
yönetimin metoda ve dolayısıyla eğitim veya İK departmanına duyduğu güveni arttırır.

ROI SÜREÇ MODELİ
Değerlendirme planlaması: İlk planlama adımı, eğitimin amacına uygun nihai 
hedefleri belirlemektir. Bunlar Tepki (1. Seviye) için hedef belirleme ile ROI (5. Seviye) 
için hedef belirleme arasında değişir. Bir eğitimin birkaç seviyeli hedefi olmalıdır.
Hedefler belirlendikten sonraki adım, iki önemli planlama dokümanı hazırlamaktır. Veri 
Toplama Planı; toplanan veri türlerini, veri toplama yöntemlerini ve zamanlamasını, 
veri kaynaklarını ve veri toplama sorumlularını belirler. ROI Analiz Planı; sonuçların 
eğitim dışındaki etkilerden nasıl yalıtıldığını, verilerin parasal değerlere nasıl 
dönüştürüldüğünü, uygun maliyet kategorilerini, beklenen soyut ölçümleri ve iletişim 
için öngörülen hedef kitleyi ayrıntılarıyla açıklar.
Veri toplama: Eğitim programı öncesinde ve süresince toplanan veriler, program 
tamamlandıktan sonra toplanan verilerle karşılaştırılır.
İK/eğitim programının etkilerinin yalıtılması (izole edilmesi): Bir eğitim 
programı hayata geçirildikten sonra iş sonuçlarını başka birçok faktör etkileyeceği 
için bu adım oldukça önemlidir. Bu adımdaki belirli stratejiler, eğitimle doğrudan ilişkili 
olan gelişimin miktarını kesin olarak tespit eder. Sonuç olarak ROI hesaplamasının 
doğruluğu ve güvenilirliği artar. Bu önemli adımda 10 farklı stratejiden en az birisi 

how about the training or HR program. In the “Management and Leadership Development” 
program example, employees must learn subjects like different motivational methods, 
four different phases of situational leadership, career development and ways to give 
feedback to their employees. 
Level 3: This measures application to the business and includes all the steps like 
the frequency and use of learned information, knowledge, and skills, actions, tasks, 
and processes involved. In the “Management and Leadership Development” program 
example, managers must take actions like guiding, motivating and coaching their 
employees. While the Level 2 and 3 evaluations are important, they still do not guarantee 
a positive business impact and/or a positive ROI.
Level 4: Measuring business impact focuses on the actual business results (like output, 
quality, sales, costs, time, employee engagement or turnover and customer satisfaction). 
In the “Management and Leadership Development” example, business impact might 
include improvements in sales, process time or quality, timely delivery, collection rate, 
inventory level as well as reduction in employee turnovers incidents of violations, fraud, 
discrepancies and some other losses.
Level 5: ROI is the ultimate level of evaluation, where the HR program’s monetary 
benefits are compared with the costs. Since our ROI Methodology is deliberately a 
conservative approach protecting training and HR executives from various critics, we 
recommend, direct or indirect, all expenses to be fully loaded to the cost figure.

CALCULATINg ROI
ROI (%) = (program benefits - program costs) / program costs    

If the fully loaded cost of the “Management and Leadership Development” program 
above is $202,348, while the proven benefits calculated (through isolating all the external 
factors) are $583,426. Then the ROI = ($583,426 - $202,348) / $202,348 = 188%.
One of the most critical issues of the Methodology is that all the costs including the ones 
after 12 months after the implementation have been included, while the benefits after 

12th months are excluded in the ROI calculation. Even if the benefits may continue after 
the first year, the impact usually diminishes and isolation mistakes may arise. Therefore, 
benefits after the 12th month are excluded in short-term projects. However, in some HR 
projects like Management, Leadership, Coaching and Mentoring traininings or ERP HR 
module implementations, where the long term benefits are evident, this fact is evidenced 
at the planning stage before the data is collected and benefits after the 12th month are 
also taken into account.
Thanks to this protective approach of the methodology for the training and HR executives, 
whatever the figure they submit to the management (i.e. ROI as 188%), virtually 
nobody can claim that this investment was indeed less feasible (let’s say 180%). This 
conservative side of the model increases the confidence of the whole management in the 
method and hence in the training or HR department.

ROI PROCESS MODEL 
Evaluation planning: The first step of planning is to develop ultimate objectives for the 
training. These range from developing objectives for Reaction (Level 1) to developing 
an objective for the ROI (Level 5). A specific training should have multiple levels of 
objectives.
With the objectives in hand, the next step is to develop two important planning 
documents. The Data Collection Plan indicates the types of data collected and its 
sources, the methods for data collection, the timing of collection and responsible people 
for collection. The ROI Analysis Plan details how the results will be isolated from other 
than training influencers, data will be converted to monetary values, the appropriate cost 
categories, the expected intangible measures and the anticipated target audience for 
communication.
Collecting data: Data collected before or during the launch of the training program is 
compared with post-program data.
Isolating the effects of the HR/training program: While this step is often overlooked, 
it is indeed one of the most critical issues in most evaluations in our works. It is essential 
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kullanılır. En çok kullanılan üç strateji şunlardır:
1. Programın etkisini yalıtmak için eğitim programına katılan denek grup, programa 
katılmayan karşılaştırma (kontrol) grubuyla karşılaştırılır.
2. Eğitim programı öncesindeki verilerin trendi belirlenir. Bu eğriler eğitim olmasaydı 
varsayımı ile sonraki dönemlere uzatılır ve orada gerçekleşmiş iş sonuçları ile arasındaki 
farklar alınır. 
3. Katılımcılar/paydaşlar eğitim programından kaynaklanan iyileşmeleri tahmin ederler. 
Bu tahminlerden, diğer faktörlerden kaynaklanabilecek olası hatalar düşülür ve böylece en 
güvenilir iyileşme verisi kullanılır. 
Verileri parasal değerlere dönüştürme: ROI’yi hesaplamak için iş sonuçları üzerindeki 
etki verilerinin parasal değerlere dönüştürülmesi ve İK/eğitim program maliyetlerine 
oranlanması gerekir. Bunun için İK/eğitim programı faydası ile ilgili her veri birimine parasal 
bir değer atanmalıdır. Verileri parasal değerlere dönüştürmek için 10 farklı strateji vardır.
İK/eğitim programının maliyetini hesaplama: İlk analiz ve değerlendirme, İK/eğitim 
programının geliştirme/tasarım maliyeti, program için harcanan katılımcı/paydaş zamanı, 
uygulama ve geliştirme maliyetleri, idari giderler, değerlendirme ve raporlama maliyetleri 
çokça kullanılan maliyet bileşenleri arasındadır. Muhafazakâr yaklaşımımız nedeniyle, tüm 
bu maliyeleri toplam maliyet içerisine dâhil etmekteyiz.
Sonuçları raporlama: ROI sürecinin son operasyonel adımı, İK/eğitim programıyla 
ulaşılan sonuçları belgelendirmek için bir etki çalışması oluşturmak ve bunları çeşitli 
hedef kitlelere, örneğin süreci bilen yöneticilere iletmektir. Buradaki raporlamada, yukarıda 
açıklanan tam kapsamlı bir etki çalışması ile bir sayfalık yönetici özeti arasında değişen 
uzunluklarda farklı rapor veya formatlar kullanılabilir. 

UYgULAMA VE ÖLÇÜM METRİKLERİ
ROI metodolojisinin bir başka önemli öğesi de uygulamadır ve ROI Sertifikasyonu 
katılımcılarının sertifika alabilmeleri için en az bir ROI projesi yürütmeleri gerekir. Yürütülecek 
proje; kapsamı, ölçüm seviyesi ve büyüklüğü açısından her bir katılımcı için çok farklı 
şekilde olabilir. Ölçüm metrikleri de projeye göre çok farklı olabilir. Örneğin; üretkenlik/
üretim, kalite, süreçte zaman tasarrufu, verimlilik, maliyetler, çalışan memnuniyeti anketi 
sonuçları, müşteri memnuniyeti ölçümleri bir Koçluk Programı ve/veya Yöneticilik ve 
Liderlik Gelişimi Eğitimi ölçümlemesi için kullanılabilirken, tasarruf edilen zaman, çözüm 
süresi, kalite, bütçe hedeflerinin tutması, tekrarlanmayan problem sayısı bir Proje Yönetimi 
veya bir Problem Çözme Eğitimi ölçümlemesinde kullanılabilir. 

ROI KULLANIMININ FAYDALARI VE SONUÇ
Kapsamlı bir ROI ölçümünü gerçekleştirmek ve sunmak, üst yönetim ekibinin saygısını 
ve desteğini kazandırır. Program etkili değilse ve yeterli sonuçlar elde edilemiyorsa ROI 
süreci değişiklik veya düzeltme yapma ihtiyacını da ortaya çıkartır. ROI metodolojisi 
başarılı olmakla birlikte, çoğu ülkede İK ve Eğitim bölümlerinin sadece %10-%15’inin 
bu metodolojiyi kullandığı tahmin edilmektedir (Bu oran Türkiye’de daha da düşüktür.). 
Araştırmalar bunların %75-%80’inin ROI metodolojisini kullanmayı planladığını ve/veya 
istediğini göstermektedir. “Gerçek kullanım” ile “plan/istek” arasındaki bu büyük fark (bkz. 
şekil-1) hem büyük bir zorluğun hem de büyük bir fırsatın varlığını göstermektedir. Daha 
fazla kurum bu metodolojiyle neler yapılabildiğini gösterdikçe hem metodu kullanan kurum 
sayısı, hem de projelerine kurum içinden sağlanan destek ve finansman tutarı artacaktır. 

because many factors will influence performance data after a training program is implemented. Specific 
strategies in this step will pinpoint the amount of improvement directly related to the training. The result is 
increased accuracy and credibility of the ROI calculation. At least one of the total of 10 strategies is used to 
address this important issue. Here are the three most common strategies:
1. A pilot group of participants in a training program is compared with a comparison (control) group not 
participating in the program to isolate program impact.
2. A trend line is determined from the pre-program data. This trend is projected to the post-program period 
as if the training program had not taken place and the difference between the trend line and the actual post-
program data are taken.
3. Participants/stakeholders estimate the amount of improvement related to a training program. Then 
the potential errors due to other factors are discounted from these estimates and hence the most reliable 
improvement data is used.
Converting data to monetary values: To calculate the ROI, business impact data need to be converted to 
monetary values and compared with HR/training program costs. This requires a monetary value to be placed 
on each unit of data connected with the HR/Training program benefit. 10 strategies are available to convert 
data to monetary values. 
Tabulating the cost of the HR/training program: The denominator of the ROI formula is the cost of the HR/
training program. The typical cost components are: initial analysis and assessment, development/design cost 
for the HR/training program, participant/stakeholder time for the program, implementation and improvement 
costs, administration expenses, evaluating and reporting costs, etc. Due to our conservative approach, we 
fully load all these costs to the total cost figure.
Reporting results: A final operational step of the ROI process is to generate an impact study to document 
the results achieved by the HR/training program and communicate them to various target audiences, including 
managers who knows the process. A variety of different reports and formats can be used in this reporting 
process, ranging from a complete impact study described above to a one-page executive summary. 

APPLICATION AND MEASURES
Another major element of the ROI methodology is application and participants involved in ROI Certification 
are required to conduct at least one ROI project study before they receive a ROI Certification. The types of 
projects undertaken vary and represent any type of project, program, event, or initiative imaginable. Wide 
range of different metrics can be used in different projects. For example, productivity/output, quality, process 
time savings, efficiency, costs, employee satisfaction survey results, customer satisfaction rates are typical 
measures for Coaching and/or Leadership and Management Development Programs, while time savings, 
solution time, quality, budgets met, problems not repeated are for a Project Management or a Problem Solving 
Training.

BENEFITS OF ROI USE AND RESULT
Measuring and presenting ROI with a complete set of data result in earning the respect and support of the 
senior management. If a program is not effective, and the results are not materializing, the ROI process will 
prompt changes or modifications.
While the ROI methodology has enjoyed success, it is estimated that in most countries only 10%-15% of 
HR and Training departments are using this methodology (the rate is lower in Turkey). Yet, researches show 
that as many as 75%-80% of them plan or wish to use ROI. This huge gap between “actual use” and “plan/
wish” (please refer to Figure-1) shows both a great challenge and a great opportunity. As more organizations 
understand the success that can be achieved with this methodology, more organizations will embrace it, 
where the internal support and financing for their projects will also increase. 
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Akıllı mobil cihazların hayatımıza hızla girmesiyle İnternet 
kullanımında da bazı değişiklikler oldu. Artık bilgiye her yerden ve 
daha hızlı ulaşılabiliyor. Bununla birlikte kişiler bilgi girişi için de hızlı 

ve kolay yolları tercih ediyor. Kısa mesaj yazımında uzun ifadelerin yerine 
kelimelerin kısa hâlleri tercih ediliyor, duygular ufak resimlerle ifade ediliyor. 
Benzer şekilde, mobil cihazlarda İnternet kullanımı sırasında da uzun web 
adreslerinin girilmesi, bir bilgisayar klavyesindeki rahatlıkta yapılamadığından 
kişilere oldukça sıkıcı geliyor. Bunun için reklam ve pazarlamacılar, ürün veya 
hizmetlere erişimde bir kurtarıcı olarak QR kodları kullanmaya başladılar. 
QR kodların ne olduğunun ve nasıl kullanıldığının anlaşılmaya başlanmasıyla 
da artık her yerde bu kodları görmeye başladık. QR kodlar; kurumların 
müşterileriyle, diğer firmalarla ve personelle iletişimde kullanabildikleri 
değerli bir interaktif teknoloji olarak hızla büyümektedir. Bir QR kod; metin, 
web adresi, mail adresi, elektronik kartvizit bilgisi gibi bilgileri içerebilir. QR 
kodlarda özellikle web adreslerinin kullanılabiliyor olması, pazarlama ve 
reklam sektörü dışında eğitimlerde de kullanım imkânı bulmuş durumda.
QR kodlar, eğitimlerde destek aracı olarak eğitim profesyonelleri tarafından 
kullanılmaktadır. Eğitimlerde uygun bir şekilde kullanıldığı zaman, katılımcıların 
bilgilere rahatlıkla ulaşabilmesine, takım olarak öğrenmeye ve kurumsal 
kaynaklara anında erişime olanak sağlar. QR kodlar, aynı zamanda eğitime 
katılanların memnuniyetini, eğitimin verimliliğini ve teknolojik dönüşümün 
optimizasyonunu arttırmayı ve bireyin önerilen veya istenilen eyleme daha 
etkileşimli ve eğlenceli bir şekilde katılımını sağlayan harika bir araçtır.

QR KODLARIN EĞİTİMDE KULLANIM ALANLARI
Oryantasyon eğitimleri: Yeni işe başlayan bir personelin kurum içindeki 
oryantasyonu belli bir süre almaktadır. Bu sürenin azaltılması, kurum için 
oldukça önemli bir konudur. Oryantasyon süresinin azaltılması, genelde 
verilen bir eğitimle veya bir oryantasyon dokümanıyla sağlanmaya çalışılır. 
Fakat eğitim de doküman da kimi zaman tüm sorulara cevap veremeyebilir. Bu 
aşamada QR kodlar oryantasyon eğitimine destek olarak kullanılabilir. Bina, 
bölüm ve ofislerin oldukça fazla ve dağınık bir yapıda olduğu kurumlarda; 
buraların giriş kapısına ilgili bilgileri içeren QR kodlar yerleştirilebilir. QR kod 
okutulduğunda bir doküman açılabilir, bir ses dosyası dinletilebilir veya bir 
video seyrettirilebilir. Bu aynı zamanda kurum dışından gelen kişiler için de 
kullanılabilir. QR kod örneğin, muhasebe biriminin iletişim bilgilerini veya 
müşteri ilişkileri departmanına nasıl gidileceği hakkında bilgi ve krokiyi 

the rapid introduction of smart mobile devices into our lives has 
brought about certain changes in Internet use. It is now possible to 
acquire information rapidly, and from anywhere. As a result, people 

prefer fast and easy ways for data entry. Long phrases are replaced with 
shorter versions of words and emotions are expressed by using emoticons 
in text messages. Similarly, typing long web addresses on mobile devices 
makes users uncomfortable because it is not as easy to do without a 
computer keyboard. Because of this, advertising and marketing specialists 
started using QR codes as an easier means of accessing products or 
services. 
As users began to understand what QR codes are and how they are used, 
we started seeing these codes almost everywhere. As a valuable interactive 
technology that enables companies communicate with their customers, 
personnel, and other companies, QR code use is growing rapidly. A QR 
code may contain information such as text, a web address, an email 
address, or an electronic business card. The ability to use web addresses in 
QR codes makes their use effective in training, in addition to the marketing 
and advertising industries.
QR codes are now used by training professionals in order to assist them 
with their work. When used properly in training activities, QR codes allow 
participants find information easily, learn as a team, and instantly access 
company resources. QR codes are great tools for increasing participants’ 
satisfaction, training efficiency, optimizing technological transformation, 
and allowing individuals to engage in the recommended or desired action in 
a more interactive and fun way.

FIELDS OF APPLICATION FOR QR CODES IN TRAININg
Orientation training: In-house orientation of a newly-hired employee 
takes a certain amount of time. Shortening this time is a very important 
issue for a company. Typically, companies try to shorten the orientation 
time through training or an orientation document. However, these trainings 
and documents may not always answer all questions. At this point, QR 
codes can be used to support orientation training. For companies with 
many buildings, departments, and offices in a distributed structure, it 
may be useful to attach QR codes that contain relevant information to the 
entrances of these locations. Reading the QR code could open a document, 
audio file, or video. This could also be used for visitors to the company. 

içerebilir. Böylece danışma masasındaki iş yoğunluğunun 
azaltılması sağlanabilir. QR kodlar ayrıca kurum içinde kısa süreli 
çalışan stajyerlerin daha verimli olması için de kullanılabilir.
Problem çözme faaliyetleri: Öğrenciler, bir problem hakkında 
tüm detayları içeren bir filmin olduğu QR kodu taratıp sonra 
bir problemi çözebilir. QR kodlar soruları da sağlayabilir ve 
ayrıca öğrencilerin bireysel yanıtlarını almak için de yoklama, 
anket veya sınav yöntemleri kullanılabilir. QR kodlar doğrudan 
bir testin sorularını içerebileceği gibi, sınav için kullanılan web 
adresinin linkini de içerebilir.
Birbirleri ile etkileşimli öğrenci faaliyetleri: QR kod aracılığıyla 
öğrencilerin, eğitim sunumunda verilen bir slayt veya grafiği 
analiz edip konuyla ilgili fikirlerini yazmaları istenebilir. Bunun 
için öğrencilerin yorum veya fikirlerini yazabileceği bir tartışma 
platformuna (discussion board) erişimi sağlayan bir QR kod, 
görselin bir köşesinde verilebilir. Öğrenciler mobil cihazlarıyla bu 
kodu taratarak platforma erişebilir.
Alternatif dilde sunum: Çeşitli ülkelerden katılımcıların 
bulunduğu bir öğrenci grubu veya proje grubuna verilen bir 
eğitimde değişik diller için hazırlanan eğitim sunumu, bir QR kod 
ile katılımcılara sunulabilir. Dahası, değişik dillerde sunumun 
seslendirilmiş hâli de verilebilir. Böylece sunum, katılımcılar 
tarafından aynı anda ama farklı dillerde takip edilebilir.
Sınıf ortamında eğitim kaynaklarına erişim: Sınıf ortamında 
eğitmenin, sunumu sırasında verdiği alternatif eğitim kaynaklarına 
anında ulaşım, QR kodlar yardımıyla yapılabilir. Eğitim sırasında, 
isteyenler bir fotoğraf albümü, bir eğitim videosu, bir ses efekti 
veya referans dokümanlar gibi kaynaklara anında erişebilir.
Sesli eğitim dokümanlarına erişim: Eğitim kitapları veya 
dokümanlarını okumaya zaman bulamayan öğrenciler (örneğin 
hem çalışıp hem okuyanlar) için, kitap ve dokümanlar okunarak 
bir ses dosyası olarak QR kod vasıtasıyla sunulabilir. Bu sayede 
kişi çalışırken aynı zamanda eğitim dokümanını da dinleyerek 
öğrenme imkânına sahip olabilir. Tüm dokümanın yanı sıra, 
sadece doküman içindeki bazı spesifik konular için de bu yöntem 
kullanılabilir. Örneğin arızalı bir uçak motorunun çıkardığı ses, 
aynı paragraf içinde bir QR kod yardımıyla verilebilir. Bu kodu 
mobil cihazıyla tarayan teknisyen, bozuk motorun nasıl bir ses 
çıkardığını o anda dinleyebilir.
Sınavların uygulanması: Konu sonlarında veya eğitim sonunda 
sınavın, öğrencilerin sahip olduğu mobil cihazlarla yapılabilmesi 
için ilgili eğitim sunumunda QR kodlar kullanılabilir. Bu QR 
kodlar sınavın yapılmasında kullanılan web linkini içerir. Benzer 
olarak, eğitim sonrası eğitim değerlendirmesi veya memnuniyet 
ölçülmesinde de bir QR kod kullanılabilir.
Eğitim sunumunun takibinin kolaylaştırılması: Çok katılımcılı 
seminerlerin verildiği büyük konferans salonlarında arka 
kısımlardan sunumun net olarak görülememesi gibi sıkıntıları 
ortadan kaldırmak için sunumun kopyasına bir QR kod 
vasıtasıyla erişim sağlanabilir.
Sınıf içi yoklamalarının yapılması: Eğitim sunumun ilk 
slaydında ekrana getirilecek bir QR kod vasıtasıyla öğrenci 
yoklaması kolay ve hızlı bir şekilde alınabilir.

For example, a QR code may contain 
contact information for the accounting 
department, or directions and a map to 
the customer relations department. This 
could help reduce the workload on the 
reception desk. QR codes could also be 
used to help interns work more effectively 
within the company.
Problem solving activities: Trainees 
could scan a QR code that contains a 
video clip containing all of the details 
about a problem to work toward solving 
that problem. QR codes could also be 
used to ask questions as well as take 
attendance records, surveys, or tests. QR 
codes can contain test questions directly, 

or a link to a website used for the test.
Interactive trainee activities: Trainees may be asked to analyze a slide 
or graphic during the training presentation, and write their opinions about the 
subject through QR codes. To achieve this, part of the visual materials could 
contain a QR code that allows access to a discussion board where trainees can 
write their comments or ideas. Trainees could use their mobile devices to scan 
the code and access the platform.
Presentations in another language: A training presentation prepared in 
different languages provided to a trainee group or a project group that consists 
of participants from different countries could be delivered by means of a QR 
code. Furthermore, the presentation could be delivered with a voiceover version 
in different languages. Thereby allowing participants to follow the presentation at 
the same time but in different languages.
Access to training resources in the classroom: QR codes could be used 
to help access alternative training resources given by the instructor during the 
presentation in the classroom. Participants could access a photo album, a 
training video, an audio effect, or reference documents instantly during training.
Access to audio training documents: For trainees that do not have the time to 
read training books or documents (for example, those who work and study at the 
same time), books and documents could be delivered in an audio file formats by 
means of QR codes. This would allow trainees to learn by listening to the training 
documents while they work. This method could be used for the entire document 
or only specific subjects. For example, the sound of a malfunctioning airplane 
engine could be delivered by means of a QR code and inserted in the same 
paragraph. A technician could instantly listen to the sound of a malfunctioning 
engine by scanning the code through their mobile device.
Testing: QR codes could be used in the appropriate training presentation to 
allow tests to be held at the end of a topic or training via the trainees’ mobile 
devices. These QR codes could contain the link to the test’s website. Similarly, 
a QR code could be used to evaluate training or to measure satisfaction after 
training is completed.
Helping participants follow the training presentation: For large conference 
halls that house seminars with a large number of participants, a QR code could 
be used to access a copy of the presentation in order to eliminate visibility issues 
from the back seats.
Attendance records: A QR code displayed on the first slide of a training presentation 
could facilitate and expedite the taking and maintaining of attendance records.

eğitimde Qr kodların kullanımı 
QR CODE USE IN TRAINING 
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uçakların uçuş operasyonunu sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu 
en önemli halkalardan birisidir yakıt. Ve yerine alternatif enerji kaynak-
ları ve bu kaynaklarla çalışan motorlar geliştirilmediği müddetçe de 

böyle olmaya devam edecek gibi görünüyor. İsterseniz gelin, önce uçak yakıtını 
tanıyalım:

Jet Motorlu uçAK YAKItI: Kerosen
Kerosen, petrolün yaklaşık 150°C ile 270°C arasında çok ince bir şekilde damıtıl-
masıyla elde edilir. Benzinden daha zor alev alır ama benzinden daha fazla da ısı 
verir. Parlama derecesi yaklaşık 40°C’dir. Bu derecenin altında herhangi bir ateş 

Fuel is one of the vital elements that aircrafts need to sustain flight 
operation. And it seems that it will continue to be vital unless alternative 
energy resources are found and engines that can run on these resources 

are developed. First, let me introduce you to aircraft fuel:

AIrcrAFt Fuel For Jet enGInes: Kerosene
Kerosene is obtained as a result of very fine distillation of petroleum at temperatures 
between 150°C and 270°C. It burns slower than gasoline but yields more heat. Its 
flash point is approximately 40°C. It does not burn upon contact with flames below 
this temperature. This helps minimize fire risks in the event of a crash/fracture, 

temasında yanmaz. Bu özelliğiyle, herhangi bir kaza/kırım anında yangın çıkması 
riskini minimize eder ki “uçak yakıtı” olarak kullanılmasının asıl nedeni budur. Ke-
rosen yakıtının donma noktası yaklaşık -47°C ila -49°C olduğundan dolayı, içe-
risinde su yoksa benzin tank manifold’larından donmadan kolayca motora akar.
Ancak uçak tankları, otomobillerde olduğu gibi 40-50 litrelik değil, binlerce litrelik 
bir kapasiteye sahip olduğu için (Örneğin B777-300 uçaklarının yakıt tankı ka-
pasitesi 138.000 kilogramdır.) yakıt ikmal işlemi başlı başına bir konu olmakta 
ve eğitim gerektirmektedir. Bu eğitimde nihai standart, “IATA Into-Plane Fuelling 
Procedures on the Ground” isimli kitaptır. Peki, neden tek bir referans?
Havacılık endüstrisindeki gelişim, havacılığın her alanında olduğu gibi hizmet ala-
nında da baş göstermiştir. Bu çerçevede, diğer hizmetlerin yanında, yakıt ikmal 
işlemi için de şirketler kurulmuş, zamanla bu şirketler sadece yakıt satan bir 
konumdan ikmal gerçekleştiren bir konuma geçmişlerdir. Bu durum, beraberinde 
bir şeyi daha getirmiştir: standardizasyon.
IATA Teknik Yakıt Grubu (TFG), Havacılık Yakıt Çalışma Grubu (AFWG), hava 
yolları, imalatçılar ve yakıt firmaları, standardizasyonu temin etmek için ortak 
bir çalışma grubu oluşturmuşlardır. Çalışma grubu, ikmal işlemini dört seviyede 
tanımlamıştır:
seviye 1: Minimum İşlem Düzeyi: Bu seviye, daha çok yakıt ikmal aracı ile 
ilgili işlemleri tanımlamaktadır. Yakıt ikmal aracının emniyetli bir şekilde uçağa 
yanaşmasından sonra yine gerekli emniyet tedbirleri alınarak araç-uçak bağlan-
tısının yapılması, hava yolu temsilcisi nezaretinde ikmal işleminin gerçekleştiril-
mesi ve ikmal sonrası emniyetli bir şekilde uçaktan ayrılma, bu düzeyde tanım-
lanan işlemlerdir. 
seviye 2: Rutin Yakıt Alımı - Gerekli Toplam Yakıt: Seviye 1’den farklı olarak, 
toplam yakıt figürünün hava yolu temsilcisinden temin edilerek, uçak tiplerine 
göre sistem testlerinin yapılması ve otomatik yakıt alım işlemini tanımlamaktadır. 
seviye 3: Rutin Yakıt Alımı - Gerekli Dağılım ve Farklılık Kontrolü: Seviye 1 
ve 2’den farklı olarak, Aircraft Refuel Sheet’te tanımlanan şekliyle yakıt alım he-

which is the main reason why it is used as an aircraft fuel. Since the freezing 
point of kerosene is between -47°C and -49°C, gasoline will easily flow from tank 
manifolds to the engine if it does not contain water.
However, since aircraft tanks have thousands of liters of capacity (for instance, 
B777-300 aircrafts have a fuel tank capacity of 138,000 kg as opposed to car tanks 
with a capacity of 40-50 liters), refueling becomes a very important matter, which 
requires training. The ultimate standard for this training is the book titled “IATA Into-
Plane Fueling Procedures on the Ground”. So, why is there only one reference?
The developments in the aviation industry resulted in many requirements in every 
field of aviation, including servicing. Therefore, companies were established for 
refueling in addition to other services, and these companies have developed from 
a fuel selling-only position to a refueling position. This resulted in something else: 
standardization.
IATA Technical Fuel Group (TFG), Aviation Fuel Working Group (AFWG), airlines, 
manufacturers and fuel companies have created a joint working group for the 
purpose of establishing standardization. This working group defined refueling in 
four levels:
level 1: Minimum Process Level: This level defines processes mainly related 
to tankers. Processes defined at this level include the approach of the tanker to 
the airplane in a safe manner, establishing the connection between tanker and 
airplane following all necessary security measures, performing the refueling 
process under the supervision of an airline representative and disconnecting the 
tanker from the airplane in a safe manner after refueling. 
level 2: Routine Refueling - The Total Required Fuel: Unlike Level 1, processes 
defined at this level include obtaining the total fuel figure from the airline 
representative, performing system tests based on airplane types and performing 
automatic refueling process. 
level 3: Routine Refueling - The Required Distribution and Discrepancy Check: 
Unlike Levels 1 and 2, processes defined at this level include calculating refueling 

yakıt ikmal eğitimleri  
AERIAL REFUELING TRAININGS 
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saplamalarının yapılması ve gerektiğinde switch’lere müdahale edilerek manuel yakıt 
alımını içermektedir.
seviye 4: Rutin Olmayan Yakıt Alımı: Diğer üç maddeden farklı olarak, en ileri se-
viye ikmal işlemidir ve birçok noktada teknik yeterlilik gerektirir. zira yakıt tank indi-
katörlerine bilgi akmadığı durumlarda, Fuel Manual Drip Stick tabloları ve Drip Stick 
Conversion tablolarına göre tank içerisindeki yakıt miktarının tespiti ve drip stick’ler 
(bir nevi şamandıra) vasıtası ile yakıt alım işlemini, dahası gerektiğinde tanktan tanka 
transfer işlemini kapsamaktadır. 
Yukarıda seviye ayrımını tanımladığımız yakıt ikmal işlemine başlamadan önce yapıl-
ması gereken işlemler ve alınması gereken birtakım tedbirler vardır. zira yine yukarıda 
özelliklerinden kısaca bahsettiğimiz kerosen yakıtının parlama derecesi 40 derece civa-
rında olsa da, özellikle yakıt buharının parlama derecesi oldukça düşüktür. Bu nedenle, 
özellikle yangın durumuna karşı alınması gereken önlemler oldukça fazla olmak zorun-
dadır. Fikir vermesi açısından, belli başlı önlemlere göz atalım:
• Tanker uçağa uygun şekilde yanaşmalı ve kaçış yolu (önü) kesinlikle kapatılmama-
lıdır. Tanker ile uçak arasında elektriki irtibatlandırma (bonding) mutlaka yapılmalıdır.
• Araç üzerinde veya civarında yangın tüpleri uygun şekilde konuşlandırılmalı ve yakıt 
alımında görevli tüm personel gerektiğinde itfaiyeye haber verme usullerini iyi biliyor ol-
malıdır. (şayet uçakta yolcu varken ya da yolcu inerken/binerken işlem yapılıyorsa ilgili 
havaalanı otoritesinin prosedürlerine uyulmalı ve mutlaka itfaiyeye haber verilmelidir.)
• Yakıt tankının vent hatlarının altında kesinlikle araç çalıştırılmamalıdır.
• Hava radarı çalıştırılmamalı ve High Frequency iletişimi yapılmamalıdır.
• Personel çakmak ve kibrit taşımamalı, metal uçlu ve ökçeli ayakkabı giymemeli, 
düştüğünde kıvılcım çıkarabilecek metal objeleri üzerinde bulundurmamalıdır. (Yakıt 
buharı havadan ağır olduğu için tabana çöker.)

Bu önlemleri aldıktan ve yakıt ikmal işlemine başladıktan bir süre sonra (takriben 1000 
litre yakıt alımı yapıldıktan sonra) yakıtın kalite kontrolü yapılmalıdır. Bu işlem üç aşa-
madan oluşur:
1. Görünüş Kontrolü: Yakıt ikmal aracının ikmal hattı filtre çıkışından alınan yakıt nu-
munesinin; görünüşü, yeterli ışık altında parlaklığı, temizliği, berraklığı, çözülmeyen 
madde varlığı ve su varlığı gözle kontrol edilmelidir. Yakıt renginin berrak olmasına, 
kokusunun tipik uçak yakıtı kokmasına dikkat edilmelidir.
2. Su Arama Testi: Yakıtın içinde ayrılmamış hâlde bulunan su varlığının saptanması 
için uygulanan Kimyasal Dedektör Testi’dir. En yaygın uygulanan ise Water Shell De-
dektör Testi’dir.
3. Spesifik Yoğunluk Testi: Yakıtın spesifik yoğunluğu, hava sıcaklığındaki değişimlere 
göre farklılık gösterir. Uçaklara alınan jET A-1 yakıtının spesifik yoğunluğu 0,775 kg/
lt ile 0,840 kg/lt arasında olmalıdır. Uçağa ikmal edilen yakıt litre olarak ölçülse de, 
balans hesaplarında kullandığımız birim kilogramdır. Dolayısıyla kg-lt çevirimi yapabil-
memiz için, yapılan Spesifik Yoğunluk Testi ve test sonrası elde edilen değerin önemi 
büyüktür.

AKAdeMi bünYesinde verilen eğitiMler
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi; yukarıda kısaca tanımını yapmaya çalıştığı-
mız ve operasyon açısından oldukça önemli olan Yakıt İkmal Eğitimi’ni (“IATA Into-
Plane Fuelling Procedures on the Ground” Eğitimi) hâlihazırda Level 2 düzeyinde 
icra etmesine rağmen, gerektiğinde Level 3 ve Level 4 seviyelerini de uygulama 
kabiliyetine sahiptir. Mevcut Level 2 seviyesindeki eğitim, Türk Hava Yolları A.O. 
filosundaki tüm uçak tiplerini kapsamakta, süresi bir iş günü (yedi saat) olup, hem 
teorik hem de pratik eğitimi içermektedir. Eğitimler Türkçe veya İngilizce olarak ve-
rilmektedir. İlgili eğitimler Türk Hava Yolları A.O. personeline verildiği gibi, Ortaklık 
dışından gelen eğitim talepleri de karşılanmaktadır.

amounts as defined in the Aircraft Refuel Sheet and performing manual refueling by 
intervening with switches if necessary.
Level 4: Non-Routine Refueling: Unlike the other three levels, this is the most 
advanced refueling process, which requires technical competence at several points. 
The processes defined at this level include determining the fuel quantity in the tank 
according to Fuel Manual Drip Stick tables and Drip Stick Conversion tables in the 
event that there is no data transfer to fuel tank indicators, refueling through drip 
sticks (a kind of float) and tank-to-tank transfer if necessary. 
There are certain actions to be performed and measures to be taken before beginning 
the refueling process defined at the different levels above. Although kerosene fuel 
has a flash point of around 40 degrees as noted above, the flash point of fuel fume 
is particularly low. Therefore, there are a vast amount of measures to be taken, 
especially against fires. The main measures for your consideration are as follows:
• The tanker must approach the airplane in a proper manner and the escape route 
(front) must not be blocked. There must be an electrical bonding between the tanker 
and airplane.
• Fire extinguishers must be placed suitably on or around the tanker and all personnel 
in charge of refueling must know all procedures for notifying the fire brigade when 
necessary. (If refueling takes place when there are passengers on board or during 
boarding/deboarding, the procedures of the airport authority concerned must be 
followed and the fire brigade must be notified.)
• No vehicles must be operated under the ventilation lines of the fuel tank.
• Weather radar must not be operated and High Frequency communications must 
be suspended.
• Personnel must not carry cigarette lighters and matches, must not wear metal 
tipped or heeled shoes, and must not carry metal objects that may sparkle when 
dropped. (Since fuel fumes are heavier than the air, it settles at the bottom.)

Once these measures are taken, fuel quality must be controlled some time after 
refueling has started (after refueling of approximately 1000 liters of fuel). This 
process consists of three phases:
1. Appearance Check: The fuel sample taken from the refueling filter output of the tanker 
must be visually checked for appearance, brightness under sufficient light, cleanliness, 
clarity, presence of insoluble matters and presence of water. In particular, the color of 
the fuel must be clear and the smell must be typical for aircraft fuel.
2. Water Detection Test: This is the Chemical Detector Test for detecting the 
presence of non-separated water in fuel. The most common method is the Water 
Shell Detector Test.
3. Specific Density Test: The specific density of fuel varies depending on the changes 
in ambient temperature. The specific density of jET A-1 fuel used in aircrafts must be 
between 0.775 kg/l and 0.840 kg/l. Although the fuel used in aircra fts is measured 
in liters, we use kilograms for balance calculations. Therefore, the Specific Density 
Test and the resulting value are very important for us to make the kg-l conversion.

trAInInGs GIven bY tHe AcAdeMY
The Refueling Training (“IATA Into-Plane Fueling Procedures” Training), which is 
briefly explained above, is vital for the operation, and Turkish Aviation Academy gives 
this training for Level 2 processes. The Academy is also able to provide Level 3 and 
Level 4 trainings if required. The existing Level 2 training covers all types of aircrafts 
used by Turkish Airlines Inc. The duration of the training is one business day (seven 
hours) including theoretical and practical sessions. Trainings are given in Turkish 
or English. These trainings are given to Turkish Airlines Inc. personnel. However, 
training requests submitted by external parties are fulfilled as well.

HAVACILIK EğİTİMLERİ / AVIATION TRAININgS
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bRAND AWARENESS AND 
ITS PLACE IN TRAINING

marka bilinci
ve eğitimdeki yeri

A  brand is the sum of the emotional and aesthetic impressions of the target audience about 
a product. In other words, it is the total of the feelings and opinions that people have 
about a product.

Things such as brand awareness, reliability, and respectability are important for a company’s 
employees as well as its target audiences. Employees are the backbone of brands. Successful 
tasks carried out by employees because of high levels of motivation and devotion to their job 
contribute significantly to the branding of a company, and increase the brand value of already 
branded companies, helping them grow further.
In today’s world where price and quality are very close, and where there is an abundance of 
products and services, companies need to put extra value in a product in order to sell it. The 
increasing number of businesses that provide services in mature markets results in many 
companies offering products and services of the same quality. Thus, it becomes even more 

essential to place extra value in a product or service. This value becomes achievable only with the difference 
made by the employees of a company. Increasing personal awareness of an employee is as important as 
increasing the brand awareness.
A brand is defined as the name given to a product among all marketing components. But today, it has become 
something that represents the entire company. Businesses carry their messages through their brands, and 
a brand means something more than just a product in the minds of consumers. Naturally, employees are 
affected by the atmosphere created for the brand; respectability and reputation of the brand affect them in a 
positive way.

brAnd AWAreness trAInInG At turKIsH AIrlInes 
A brand is considered the fingerprint of a company. Brand loyalty is created to help the brand fulfill its true 
purpose and it encompasses sustainability for a brand in terms of the durability and quality of its services. 
Today, many companies worldwide provide their employees with personal development training in order to 
enable them to create solutions to potential problems, reflect the satisfaction and brand quality in the best 
possible way through the difference they make, and even prevent potential problems before they occur.
Turkish Airlines is successful in terms of brand awareness, brand recognition, and the branding process 
throughout the world, especially in Europe. Turkish Airlines Cabin Training Department provides flight 
attendants with training to enable them to improve their personal performances, to cover up deficiencies 
regarding personal and material aspects of services (such as delays due to bad weather conditions) and to 
move one step forward.
Corporate Image and Brand Awareness classes given by the Cabin Training Department provide flight 
attendants with the knowledge that they are the personal aspect of the Turkish Airlines brand, they serve 
as the appearance and representatives of the brand, and they must strive to improve passenger satisfaction 
and loyalty in order to increase global brand awareness. Furthermore, the training aims to create awareness 
by teaching employees about the contribution of customer loyalty and satisfaction to be created in new 
destinations of Turkish Airlines network on the national economy, by expressing that the power of brand will 
be carried over to the next generations exponentially with their contribution, that all flight attendants continue 
to act as brand representatives in the society even after working hours, and that they must be aware of this 
huge responsibility at all times. 
With this training, we remind our flight attendants, who are in one-to-one contact with our passengers and 
who can play a big part in developing their sense of trust and belonging, why they chose Turkish Airlines and 
we emphasize the reason why passengers should be choosing us too.
Organizations that appeal to the human feelings are the inspiring ones. Feelings of trust and loyalty become 
prominent in the brand preferences of our passengers, just like they become prominent in all decisions they 
make. Generally speaking, becoming a brand is about companies offering people what they corporately 
believe in. For us, becoming a brand is about serving our passengers with the very best in hospitality by 
the help of employees who believe in the dreams of Turkish Airlines. As the Cabin Training Department, we 
believe that with this training, we can contribute to meeting all expectations of our passengers regarding 
Turkish Airlines and to maximizing our brand awareness in the world.

Marka, üretilen ürünün hedef kitlesinde oluşan duygusal ve estetik 
izlenimlerin toplamıdır. Bir başka deyişle, kişinin ya da kişilerin 
bir ürünle ilgili duygu ve düşüncelerinin bütünüdür.

Markanın bilinilirliği, güvenilirliği ve saygınlığı gibi konular şirketlerin hedef 
kitlesi açısından önemli olduğu gibi kurumun çalışanları için de önem 
taşımaktadır. Markalar, çalışanların omuzlarında yükselmektedir. Çalışanların 
motivasyonunun yüksek olması ve işlerine sıkı sarılmaları sonucunda 
ortaya çıkardıkları başarılı işler, şirketlerin markalaşmasında büyük önem 
taşımakta; markalaşmış şirketlerin de marka değerini arttırmakta ve daha da 
büyümelerine katkı sağlamaktadır.
Fiyat ve kalitenin birbirine bu kadar yaklaştığı, ürün ve hizmetin bu kadar 
bollaştığı dünyada, artık hizmeti satabilmek için ürünün üzerine ekstra değer/

değerler koymak gerekmektedir. Olgunlaşmış pazarda hizmet veren işletme 
sayısı giderek arttığından, nispeten daha fazla işletme aynı özelikte ürün ve 
hizmet sunabilmektedir. İşte tam da bu noktada, sunulan ürün ve hizmete 
farklı değerlerin yüklenmesi zaruri hâle gelmekte ve bu değerler ancak şirket 
çalışanlarının yaratacağı kişisel farklarla mümkün olmaktadır. Çalışanın kişisel 
farkındalığının yükseltilmesi de marka bilincinin verilmesi ile doğru orantılıdır.
Marka, pazarlama bileşenleri içerisinde ürüne verilen isim olarak yer almasına 
rağmen, günümüzde tüm işletmeyi temsil eden bir kavram hâline gelmiştir. 
İşletmeler mesajlarını markalar üzerinden taşımakta ve tüketiciler için 
marka, bir üründen daha çok anlam ifade etmektedir. Marka adına oluşan 
bu atmosferden marka çalışanları da doğal olarak etkilenmekte; markanın 
saygınlığı ve ünü onlara da pozitif yönde etki etmektedir.

türK HAvA YollArI’ndA MArKA bilinci 
eğitiMi 
şirketlerin parmak izi olan marka anlayışının gerçek amacına ulaşması 
için oluşturulan marka sadakati, hizmetin sürekliliği ve kalitesi bakımından 
markanın vadettiği şekilde devamını öngörmektedir. Artık dünyada birçok 
şirket, çalışanlarına; olası problemlere çözüm üretebilmeleri, bu esnada da 
memnuniyeti ve marka kalitesini kişisel farklarla en iyi şekilde yansıtabilmeleri, 
hatta olası problemleri önceden engelleyebilmeleri için kişisel gelişim 
eğitimleri vermektedir.
Türk Hava Yolları’nın, başta Avrupa olmak üzere dünyadaki marka algısı, 
bilinirliği ve markalaşma süreci oldukça başarılıdır. Türk Hava Yolları Kabin 
Eğitim Müdürlüğünde kabin memurları; hizmetin kişisel boyutuyla madde 
boyutundaki (hava şartları nedeniyle yaşanan rötarlar gibi) eksikliklerin 
kapatılması, hatta bir adım daha öne çıkılabilmesi ve kişisel performanslarının 
arttırılması için eğitim görmektedirler.
Kabin Eğitim Müdürlüğü bünyesinde verilen Kurumsal İmaj ve Marka Bilinci 
dersinde kabin memurlarına; Türk Hava Yolları markasının bileşenleri içerisinde 
kişi olarak var oldukları, markanın görünen yüzleri ve temsilcileri oldukları, 
tüm dünyada marka bilinirliğinin artması için öncelikle yolcu memnuniyetinin 
ve yolcu sadakatinin arttırılması gerektiği anlatılmaktadır. Ayrıca Türk Hava 
Yolları’nın uçuş ağına eklenen her bir destinasyonda oluşturulacak müşteri 
sadakatinin ve memnuniyetinin ülke ekonomisine katkısından, marka gücünün 
onların katkısıyla artarak gelecek nesillere taşınacağından, her bir kabin 
memurunun mesai saatleri dışında bile toplumda marka temsilcisi olmaya 
devam ettiğinden ve taşıdıkları bu büyük sorumluluğu her daim hissetmeleri 
gerektiğinden bahsedilerek farkındalık oluşturulması sağlanmaktadır. 
Bu eğitim ile, yolcularımızla bire bir temasta olan ve onların güven ve aidiyet 
duygusunu pekiştirmede büyük rolü olabilecek kabin memurlarımıza, Türk 
Hava Yolları markasını neden tercih ettiklerini ve yolcuların da neden tercih 
etmeleri gerektiğini vurguluyoruz.
İlham verici kuruluşlar, insanların duygularına hitap ederler. Yolcularımızın 
tüm kararlarında olduğu gibi marka tercihlerinde de güven ve sadakat 
gibi insani duygular sorumludur. Markalaşmak aslında bir nevi, insanlara 
kurumsal olarak inandığımızı sunmaktır. Bizim için markalaşmak, Türk Hava 
Yolları’nın hayallerine inanan çalışanlarla yolcularımızı ağırlamaktır. Kabin 
Eğitim Müdürlüğü olarak bu eğitim ile, yolcularımızın Türk Hava Yolları ile ilgili 
duygu ve düşüncelerinin bütününü karşılamaya ve marka bilinirliğimizi tüm 
dünyada en üst seviyeye ulaştırmaya katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz.

MAKALE / ARTICLE

Nevin ÇOLAK (Kabin Eğitim Müdürü / Cabin Training Manager)
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have to de-ice the plane due to sudden heavy snow. Alaybey sprays propylene 
glycol onto the airplane and rakes off the snow, but the snow is very heavy. 
The captain calls him and asks, “How is it?” He suggests taking the passengers 
off the airplane but the captain says, “That’s not possible, these passengers are 
waiting to fly.” So, he brings over a tarp and covers the engine. He tries too hard 
and his efforts are in vain because they can’t cope with the snow. They then 
decide to take the passengers off the airplane. He receives calls from Istanbul, 
teasing him: “You failed to send the passengers. You failed to stop the snow.” 
This makes him very upset... Then, miraculously, the snow stops and the sun 
comes out. “We didn’t have de-icing machines back then.” We had to do many 
things manually. But when the sun came out, we boarded the passengers and it 
felt peaceful,” says Alaybey.
There were only a few technicians and personnel back then. Which is why he 
stays on the apron for hours, or even days at a time. He acts like an operator or 
performs de-icing when necessary. The only person who complains about this 
situation is his wife. “You have every right to complain. I am married to you, but 
living with Turkish Airlines. I can’t give up this ambition. Please understand me,” 
Alaybey says to his wife. 
Now it’s 1995 or 1996. The airline uses Dash 7 airplanes with four engines and 
propellers. They wait for the airplane to land at the airport. The captain radios the 
tower and says, “Engine 3 failed. Get the technician ready.” Alaybey is always 
ready to act.
He says, “The wing was swinging as the airplane descended. The airplane 
landed, but I saw that the engine was completely broken. There was something 
wrong with engine 3. You could see the cables. I was very surprised, and I ran 
over there immediately.”
After a closer look, Alaybey understands the situation. The airplane was barely 
saved from serious trouble. There was a major pilot error. The pilot failed to 
adjust the cruising height of 1000 feet above sea level while passing over Cape 
Yoroz, causing the airplane to strike some trees. Trying to save the airplane with 
one last maneuver, the pilot banked the airplane but the wing hit some power 
lines, dragging the broken cables. The 1148-foot (348 meter) long line wrapped 
around the propeller while the plane was still over the sea.
Workers at the cement factory across the airport teased Alaybey, “Hey boy, did 
your airplane go fishing?” Alaybey himself likes to make jokes, but this time he 
can’t afford to. It was a miracle that no one got hurt, he says, “You can’t joke 
about it.” He adds, “Thankfully, it was not a high voltage line. It was only a carrier 
line. Otherwise, the airplane would have exploded.” After officials investigate the 
incident, the pilot who made this huge error is terminated.
Rj100 airplanes join the fleet in 1999-2000 due to the fact that both Trabzon 
and Samsun have shorter runways. But there is a ladder problem. They receive 
a call from headquarters on a Tuesday afternoon. An airplane is expected to land 
Friday evening and they tell him, “We don’t have a special ladder for this type of 
airplane. You are the one to handle this, so handle it.”
Yes, Alaybey is a mechanic who has a reputation of solving these kinds of 
problems, but this time he doesn’t know what to do. Time is short and he 
doesn’t have enough information. There is no model or an example of this. So, 
he calls one of his friends who works as a damper maker. They receive another 
call on Wednesday evening saying that the airplane will land Thursday morning 
instead of Friday evening. He has only hours to do the job...
They work for twelve hours until the morning. The ladder is almost ready, but 
there’s something missing. The wheels are missing. Dawn has almost arrived… 
He calls and wakes up hardware dealers, metal workers, etc., rouses them from 

We are in Trabzon to interview Alaybey Hasançebi, a retired 
Turkish Airlines technician. 
This man, whose life has been shaped by Turkish Airlines, 

doesn’t know his actual birthday, celebrating it on March 1st. Because 
March 1st has been a very important date in his life. He started his military 
service on March 1st, 1972, and began working in the General Directorate 
of State Airports Authority as an engine technician on March 1st, 1974.
He first hears of Turkish Airlines when he notices an ad in a newspaper 
left at the bus station while waiting for the next bus. He reads that Turkish 
Airlines is recruiting personnel and sees that he meets the criteria. 
Having built model airplanes in his childhood, Alaybey Hasançebi applies 
for his dream job at Turkish Airlines, so he can be close to airplanes, and 
financially support his father, who is a farmer. 
He comes to Istanbul in 1976. He correctly answers nine out of ten 
questions on the test. Since his childhood he has had a vast interest in 
mechanics and building things with his ability to imagine things in a three-
dimensional space. This ability helps him successfully pass the oral exam 
in addition to the test. He is offered a job in Istanbul, but he wants to work 
in Trabzon, his hometown. Airline officials accept his request and he starts 
working for Turkish Airlines on March 1st, 1976.
Popular among employees of all ranks, this hard-working, funny, good man 
devotes himself to his job, sometimes working on the apron for almost 24 
hours at a time. 
He really likes flowers. Decorated with forty-nine different kinds of violets, 
his room in Trabzon serves as a place to rest for teams while on visit. He 
likes to take care of the visiting teams just as much as he likes to take care 
of his flowers. And if there is an overnight stay, he cooks the anchovies. 
That’s why Yusuf Bolayırlı, a former general manager of Turkish Airlines, 
calls him “hamsi” (anchovy). 
In addition to flowers, he has a stamp collection and a coin collection. 
People familiar with his hobby bring him stamps and coins from all over 
the world.  
The winter of 1988 was a hard one. One day an airplane lands and the 
personnel begin the cleaning and loading. After that, passengers are boarded 
and the airplane is ready for flight. Even though everything is ready, they 

Alaybey, bir yandan uçağa pulvarizatörle poliglikolü püskürtüyor, diğer yandan 
gelberi ile kar atıyor ama kar çok yoğun. 
Kaptan kendisini çağırıyor ve “Durum nasıl?” diye soruyor. O, yolcuyu uçaktan 
indirmeyi öneriyor ama “Onca yolcu içeride uçmayı beklerken olmaz.” diyor 
kaptan. Bunun üzerine branda getirip motoru kapatıyor. Çok çabalıyor ama nafile; 
karın hızına yetişemiyorlar. Karar veriliyor, yolcu uçaktan indiriliyor. İstanbul’dan 
telefonlar geliyor, takılıyorlar Alaybey’e; “Yolcuyu gönderemedin.”, “Karı 
durduramadın.” diye. Öyle üzülüyor ki… Sonrasında bir mucize oluyor adeta; 
kar diniyor ve aniden güneş çıkıyor. “O yıllarda şimdiki gibi de-icing makineleri 
yoktu. Manueldi birçok şey. Ama güneşin açmasıyla birlikte yolcuları göndermek 
inanılmaz bir huzur vermişti hepimize.” diyor Alaybey.
O yıllar teknisyen sayısı da sınırlı, eleman sayısı da. Bu yüzden saatlerce, 
günlerce apronda kalıyor. Gerekirse harekâtçı oluyor, gerekirse de-icing yapıyor. 
Bu durumdan rahatsızlık duyan tek kişi olan eşi ise isyan ediyor. “Ne desen 
haklısın. Ben seninle evliyim ama aslında Türk Hava Yolları ile yaşıyorum. Onun 
sevdasından vazgeçemem. Ne olursun anla beni.” diyor eşine. 
Yıl 1995-1996 civarı. Dört motorlu, pervaneli Dash 7 uçakları var o zamanlar. 
Alanda uçak bekleniyor. Kaptan kuleyi arıyor ve “3 no’lu motor arızalı. Teknisyen 
hazır olsun.” diyor. Bizim Alaybey zaten her zaman hazırolda bekliyor.
“Uçak alçalırken kanat sallanıyordu. Uçak iniş yaptı ama baktım ki motor bitmiş. 
Bir gariplik vardı 3 no’lu motorda. Halatlar görünüyordu. Nedir bu, diye şaştım ve 
hemen koştum.” diye anlatıyor.
Alaybey yakından incelediğinde anlıyor durumu. Vahim bir durumdan zor 
kurtulmuş uçak. Büyük bir pilotaj hatası yapılmış. Pilot denizin üstünden ilerlerken 
normal olan 1.000 feet’i Yoroz Burnu’nda ayarlayamadığı için karayemiş 
ağaçlarına çarpıyor uçak. Uçağı son bir hamle ile kurtarmak isteyen pilot, onu 
yan yatırınca kanadı gerilim hattındaki taşıyıcı tellere çarpıyor ve kopardığı teli 
sürüklüyor. 348 metrelik tel, denizi yara yara uçağın pervanesine dolanıyor.
Havalimanına bakan çimento farikasında çalışanlar Alaybey’e, “Ula uşağım 
senin uçak balık mı tutuyordu ?” diye takılıyorlar. Kendisi de çok şakacı olan 
Alaybey bu kez şaka kaldırmıyor, çünkü çok büyük bir tehlike mucize eseri 
atlatılmış durumda ve “Bunun şakası bile olamaz.” diyor. “Allahtan, yüksek 
gerilim kablosu değil, taşıyıcı halattı. Yoksa uçak infilak edebilirdi.” diye ekliyor. 
Olay hızla etüt ediliyor ve bu büyük hatayı yapan pilotun iş akdi feshediliyor.
1999-2000 yıllarında, Trabzon-Samsun pistleri kısa olduğu için Rj100 uçakları 
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türk Hava Yolları emekli teknisyenlerinden Alaybey Hasançebi ile bir 
söyleşi gerçekleştirmek üzere Trabzon’dayız. 
Hayatına Türk Hava Yolları’yla yön veren bu adam, net olarak 

bilmediği doğum gününü 1 Mart olarak kabul ediyor. Çünkü 1 Mart, onun 
hayatındaki önemli olaylarda belirleyici olmuş. 1 Mart 1972’de askere 
gidiyor, 1 Mart 1974’te Devlet Hava Meydanlarında motor teknisyeni olarak 
işe başlıyor…
Onun Türk Hava Yolları’nda çalışması, kaçırdığı otobüsün bir sonraki 
seferini beklerken orada unutulmuş bir gazetenin içindeki ilanı fark etmesi ile 
başlıyor. Türk Hava Yolları’nın eleman aradığını okuyor ve şartların kendisine 
uyduğunu görüyor. 
Çocukluğunda tahtalardan uçak maketi yapan Alaybey Hasançebi, hep 
gönlünde olan Türk Hava Yolları’nda çalışabilmek, uçaklara yakın olmak ve 
çiftçilik yapan babasına maddi olarak destek olabilmek için işe başvuruyor. 
1976 yılında İstanbul’a geliyor. Yazılı sınavda on sorudan dokuzunu tam 
yapıyor. zaten çocukluğundan beri mekaniğe, cisimleri üç boyutlu olarak 
hayal edip yapmaya öyle meraklı ki yazılı sonrası sözlü sınavı da başarıyla 
tamamlıyor. Kendisine İstanbul’da iş teklif ediliyor ama o, memleketi olan 
Trabzon’da çalışmak istiyor. Bu teklifi kabul ediliyor ve yine bir 1 Mart günü, 
1 Mart 1976’da Türk Hava Yolları’nda çalışmaya başlıyor.
İşinde, en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanlar tarafından 
çok sevilen, çalışkanlığı kadar şakaları ile de akıllarda kalan bu koca yürekli 
insan, büyük bir sevda ile çalışıyor ve bazen neredeyse 24 saatini apronda 
geçiriyor. 
Çiçekleri çok seviyor. O tarihlerde tam kırk dokuz çeşit menekşesi olan 
odası, Trabzon’a gelen ekipler için adeta bir dinlenme yeri oluyor. Çiçekleri 
kadar, gelen ekipler de onun için çok önemli, Hele bir de ekipler yatılı 
geliyorsa, hamsiler ondan. Türk Hava Yolları’nın eski genel müdürlerinden 
Yusuf Bolayırlı boşuna “hamsi” lakabını takmıyor ona. 
Çiçeklere merakının yanında bir de pul ve para koleksiyonu var. Bu merakını 
bilen onlarca insan, ona dünyanın çeşitli bölgelerinden kimi kez pul kimi kez 
para taşıyor.  
1988 yılında kış zor geçiyor. O günlerden birinde, uçak iniyor; temizlik 
ve yüklemeler yapılıyor. Ardından yolcular alınıyor ve uçak hazır. Uçak 
hazır ama kar aniden öyle bir bastırıyor ki “de-icing” yapmaları gerekiyor. 

ALAYbEY HASANçEbİ

Sıra dışı bir tekniSyen:
AN ExTRAORDINARY TECHNICIAN:
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alınıyor. Ama merdiven sorunu var. Salı günü 
akşam saatlerinde merkezden telefon geliyor. 
Cuma akşamı uçak gelecek ve kendisine, 
“Bu uçak tipine özel merdiven yok. Bunu sen 
kotarırsın, hadi hallet.” deniyor.
Tamam, Alaybey bir mekanikçi ve bu tür 
konularda yeteneği herkesçe biliniyor ama nasıl 
yapacağını şaşırıyor. Süre çok kısa ve elinde veri 
yok. Bir model, bir örnek yok. Çok güvendiği 
usta bir damperci ile birlikte işe koyuluyorlar. 
Çarşamba günü akşam saatlerinde tekrar bir 
telefon geliyor, Uçağın cuma değil, perşembe 
günü, üstelik sabah saatlerinde ineceğini 
öğreniyor. Önünde sadece saatler var…
Uyumadan sabaha kadar on iki saat çalışılıyor. 
Merdiven sabaha karşı yetişiyor yetişmesine 
ama bir şey eksik. Bir bakıyorlar, tekerlekler yok. 
Gün ağarmak üzere… Hırdavatçı, metalci kim 

varsa sanayide, evlerinden uyandırılıyor ve tekerlekler de takılıyor. 
“Bu, Trabzon’un gururuydu. Mecburduk yapmaya. İcat ise icat.” diyor o günleri anarken. 
“Uçak geldi, merdiveni yaklaştıracağız. Herkes nefesini tutmuş bekliyor. Çok şükür tıpatıp 
uyuyor merdiven.” 
Nihayet derin bir nefes alıyorlar; her şey tam. Bu işten de alınlarının akıyla çıkıyorlar.
Uçağı Trabzon’a getiren İngiliz pilot çok şaşkın. İnanamıyor. Merdiveni kontrol edip 
duruyor. Sonra bir iki telefon bağlatıyor İngiltere’ye. Telefon görüşmeleri bitince herkesin 
içinde Alaybey’e iş teklifinde bulunuyor. Ailesi ile tüm masrafları karşılanarak İngiltere’ye 
yerleşmesi sağlanacak. “Yok.” diyor Alaybey, “Ben Trabzon sevdalısıyım. Gidemem. 
Değişemem burayı bir yere.” Bir kez daha şaşırıyor İngiliz pilot.
Dokuz tane daha yapılıyor aynı merdivenden. İngiliz yetkililerin kolayca onayladıkları 
merdiven, diğer Anadolu şehirlerine de gönderiliyor. 
Motor teknisyeni olarak girdiği Türk Hava Yolları’ndan yirmi beş yılın sonunda başteknisyen 
olarak emekli oluyor Alaybey Hasançebi.
Emekli olacağı gün, son kez görevini icra etmek üzere çıkıyor aprona. Her zamanki gibi 
uçağın etrafını dolanırken bu kez uçağın her tarafına dokunuyor. Adeta vedalaşıyor.
“Her uçağın en son lastiklerini kontrol ederdim. O gün vedalaşırken de öyle oldu. Baktım 
tekerleğe… Bir anda evladımdan ayrılır gibi oldum. Eğilip lastiği öptüm.”
İşte o anda tüm alanda gözler doluyor. Bir yandan alkışlar koparken bir yandan da herkes 
ağlıyor. Anlatırken kendisinin de gözleri doluyor, emekliliğinin üzerinden on iki yıl geçmiş 
olmasına rağmen.
Emekli olduktan sonra, bölgenin sevilen, tanınan bir insanı da olduğu için birçok yerden 
cazip iş teklifleri alıyor. Ama o bu saatten sonra aprondan uzak kalacağı hiçbir işi istemiyor.
“Ben Türk Hava Yolları’na çok şey borçluyum. Onun sayesinde dostluklarım oldu, 
öğrendiklerim arttı. Uçaklar benim evladım, şirket ailemdi. Bu yüzden başka bir işe 
geçemedim. Hatta bir müddet uçaklara bakamadım.” Gözleri dalıyor bir yerlere bunları 
anlatırken. Sonra gülümseyerek devam ediyor anlatmaya.
Diğer hava yolları da peşinde olduğundan, uzun sürmüyor onun emekliliği ve bir başka 
hava yolunda işe başlıyor yeniden. 
“Bir seferinde eşim geldi; güzel bir ev buldum, birlikte bir bakalım diye. Gittik baktık. 
Balkonu havaalanını görüyor. İşte o gün bugündür aynı evde oturuyoruz. Uçakları 
seyretmenin keyfi bir başka.” diyor.
Menekşeleri ve elinden hiç düşürmediği romanları ile bu kendi küçük ama yüreği ve zekâsı 
büyük adamla röportajımızın sonuna yaklaşırken, yanına koşan torununu alıyor kucağına 
büyük bir sevgi ile. Elinde dedesinin hediye ettiği uçağı…

their homes, and makes them build and fit the wheels. 
Alaybey says, “It was about Trabzon’s pride. We had to do this. 
If it means making an invention, here is an invention.” 
“The airplane arrived and we are about to bring the ladder. 
Everyone was waiting for that moment, holding their breaths. 
Thankfully, the ladder turned out to be a perfect match. 
Everything is okay, and they finally take a deep breath. They 
handle the situation successfully.
The British pilot of the airplane is amazed. He can’t believe what 
happened. He keeps checking the ladder. Then, he calls the 
United Kingdom. After he finishes his phone call, he makes a 
job offer to Alaybey. They will arrange everything and pay all 
expenses to move him and his family to the United Kingdom. 
Alaybey says, “No, I love Trabzon. I can’t go. Nothing is a 
substitute for my homeland.” This amazes the British pilot once 
again.
Nine other ladders are later built. The ladder receives the approval 
of British officials, and is dispatched to other Anatolian cities. 
Having started his career in Turkish Airlines as an engine 
technician, Alaybey Hasançebi retired as the chief technician 
after twenty-five years of service.
On his last day at work, he goes to the apron to perform his 
duties for one last time. While walking around the airplane as 
usual, he touches every inch of the airplane. It’s as if he is 
saying goodbye.
“The last item to check has always been the tires. It was the 
same when saying goodbye that day. I looked at the tire... It 
made me feel like I’m leaving my own child. I bent over and 
kissed the tire.”
At that moment, his eyes fill with tears. Everyone is crying while 
applauding him. His eyes still fill with tears when telling his story, 
even though twelve years have passed since his retirement.
After his retirement, he receives attractive job offers from many 
places because of his popularity in the region. But he doesn’t 
want to work in a place that will keep him away from the apron.
“I owe too much to Turkish Airlines. I made friends, and learned 
many things thanks to them. Airplanes were my children and the 
company was my family. That’s why I couldn’t accept any job 
offers. I couldn’t even look at the airplanes for some time.” He 
stares into emptiness while saying this. Then he starts to smile 
and continues to tell his story.
Since he was chased by other airlines, his retirement doesn’t 
last long and he starts working at another airline. 
“One day, my wife came and told me that she found a nice 
house and we should see it together. So, we went to have a 
look. The balcony has a view of the airport. And, we have been 
living in that house ever since. Watching the airplanes is a 
different kind of joy.”
As we come to the end of our interview with this wholehearted, 
brilliant man, who adores violets and books, his grandson 
comes running in and he puts the boy on his lap with a great 
affection. And the grandson is holding the model airplane that 
his grandfather gave him...
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tom Cruise’un başrolünde oynadığı 2002 yapımı “Minority Report” 
(Azınlık Raporu) filminde kullanılan ve sonrasında kült hâle gelen, 
el hareketleriyle bilgisayar kontrolü; Leap Motion üç boyutlu mouse 

teknolojisi ile gerçeğe dönüşüyor. Bu teknoloji ile klasik mouse ve klavyeyi 
çöpe atmaya hazır olun.
İnsanlar henüz dokunmatik bilgisayarları ve tabletleri eskitememişken Leap 
Motion firması, herhangi bir aparat kullanmaya gerek olmadan ve hiçbir yere 
dokunmadan her iki elinizin parmaklarını dilediğiniz gibi ettirerek bilgisayar 
kullanabileceğiniz bir mini cihaz geliştirdi. Bu cihazla bilgisayar kullanmak, 
adeta sihirli bir değnek kullanıyormuş gibi oldukça kolay ve eğlenceli hâle 
geliyor. Tek yapmanız gereken, cihazı ekranın veya sunum yaptığınız perdenin 
altına koymak ve parmaklarınızla havada istediğiniz hareketleri yapmak.
Amerikan Leap Motion şirketi tarafından geliştirilen, USB ebatlarındaki bu 
mini cihaz; bilgisayara USB kanalıyla veya Bluetooth üzerinden bağlanarak 
bilgisayar ve çevresindeki hiçbir şeye dokunmadan, sadece parmaklarınızı 
havada hareket ettirerek bilgisayarda kolaylıkla işlem yapabileceğiniz üç 
boyutlu bir kontrol cihazıdır. 
Leap Motion; ellerinizin ve parmaklarınızın hareketini, oldukça hassas 
algılayıcıları sayesinde 1,2 metrelik bir menzilde takip ederek bilgisayarda 
istenilen bir işlemi yapmanıza olanak sağlıyor. Bilgisayarınıza bağladığınız bu 
küçük cihaz; üzerinde bulunan üç led lamba ile elinizi aydınlatırken, hareket 
algılayıcıları ve kameraları ile de sıfıra yakın gecikmeyle, on parmağınızın 
milimetrenin 1/100 hassasiyetinde her hareketini algılayabiliyor ve istenilen 
işlemin yapılmasını sağlıyor.

NELER YAPABİLİRSİNİZ?
İnternette gezinmenin Leap Motion ile ne kadar kolaylaştığını hemen fark 
edeceksiniz. Genelde grafikerler ve tasarımcılar tarafından ve özel kalemiyle 
kullanılan dijital tabletlerde, üzerine yazılan ya da çizilen her şey, bilgisayara 
aynen aktarılıyor. Yapacağınız grafiksel tasarımlarınız artık parmaklarınızın 

controlling computers with hand motions entered into cult movie 
culture in the 2002 movie Minority Report, starring Tom Cruise. 
This idea is now becoming a reality thanks to Leap Motion 3D 

mouse technology. It’s time to get rid of your classic mice and keyboards.
While people are still enthusiastic about touchscreen computers and 
tablets, Leap Motion has developed a mini device which allows you to use 
a computer without using any equipment, without touching anything and by 
moving your fingers as you wish. It is very easy and fun to use a computer 
with this device. It almost feels like using a magic wand. Simply place 
the device beneath the display or projection screen being used for your 
presentation and move your fingers in the air as you wish.
Developed by Leap Motion, an American company, this mini device the size 
of a USB flash drive can be connected to a computer via USB or Bluetooth. 
This is a 3D control device which allows you to use the computer without 
touching it or anything nearby and by only moving your fingers in the air. 
Leap Motion allows you to use a computer for any task you desire by 
tracking the motions of your fingers and hands at a distance of up to 1.2 
meters, thanks to its highly receptive sensors. In order to perform any 
desired task, the mini device connected to your computer casts light on 
your hands with its three LED lights. It can sense every movement of your 
ten fingers with almost no delay and 1/100 mm sensitivity, thanks to its 
motion sensors and cameras.

WHAT DOES THIS DEVICE OFFER?
You will instantly realize how easy it is to browse the Internet with Leap 
Motion. Generally, everything written or drawn on digital tablets by designers 
and graphic designers with special pens is transferred to computers without 
any changes. Now, your graphic designs are at your fingertips. You can 
use your finger as a brush to create an oil painting or a pencil to create 
a sketch. The Leap Motion device senses your hands and fingers instead 

ucunda. İsterseniz parmağınızı bir yağlı boya tablosu yaparken fırça olarak veya bir kara kalem resim 
çalışması yaparken kurşun kalem olarak kullanmanız mümkün. Leap Motion cihazı, tabletlerdeki 
dijital kalem yerine elinizi ve parmaklarınızı algılıyor. Hayalinizdeki resmi çizmek için artık kalem, 
kâğıt, fırça vb. hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Oyun oynarken de dilediğiniz hamleleri herhangi bir 
oyun konsolu kullanmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Örneğin bir uçuş simülasyonunda parmak 
veya elinizle uçağı kontrol edebilir; ister tek parmağınızı isterseniz on parmağınızı kullanabilirsiniz.

LEAP MOTION’IN EĞİTİME YANSIMASI
Leap Motion ile eğitim sunumlarınızı adeta bir şova dönüştürebilirsiniz. Perdeye yansıtılan 
sunum slaytlarını uzaktan bilgisayar başında anlatmak yerine perde önündeyken anlatmak, etkili 
bir sunum için çok önemlidir. Parmağınızla slaydı değiştirebilir ve slaydın istediğiniz bölümünü 
büyütebilirsiniz. Sunumda yer alan bir çizimin en ince detaylarını bir parmak hareketi ile 
gösterebilir, üç boyutlu nesneleri istediğiniz açıdan göstermek için parmağınızı basitçe havada 
döndürerek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, perde önünde bir uçak motorunun parçalarını 
anlatırken el ve parmaklarınızla motoru çevirerek ve büyütüp küçülterek anlatımınızı görsel bir 
şölene dönüştürebilirsiniz. Eğitimlerde kullandığınız simülasyonları rahatlıkla parmaklarınızla 
yönetebilirsiniz. Sunumu izleyen bir öğrencinin soracağı sorularda, Leap Motion cihazını öğrencinin 
masasına koyarak tüm kontrolü ona bırakabilirsiniz. Böylece öğrenci, masasındayken sanki perde 
önündeymiş gibi sunum üzerinde detayları işaret ederek sorularını sorma imkânına sahip olabilir.

LEAP MOTION İLE NELER DEĞİŞECEK?
şimdilik yeni trend olarak bilgisayarı, ekrana dokunarak kullanıyoruz. Leap Motion, klavye ve 
mouse’un yerini alır mı, dokunmadan bilgisayarları kullanmak ne derece tercih edilir, tahmin etmek 
zor. Fakat bilgisayar dünyasında Asus ve HP, yeni tasarım dizüstü bilgisayarlarında benzer bir 
hareket algılayıcı teknolojiyi kullanarak kullanıcılara farklı bir deneyimi (dokunmadan bilgisayar 
kullanma deneyimini) sunmayı hedefliyor. Bu arada, sesinizle ve el hareketlerinizle kontrol 
edebileceğiniz, Kinect teknolojisi ve Samsung Smart TV örneğini de unutmamak gerek.
Mouse ve touchpad gibi mevcut kontrol mekanizmalarının yerini alması beklenen Leap Motion’ın 
üç boyutlu hareket kontrol mekanizmasının son kullanıcı tarafından nasıl karşılanacağını bu yıl 
içerisinde hep birlikte göreceğiz. 

of a digital pen like tablets do. Now you don’t need pens, paper or 
brushes to create the painting of your dreams. Also, you can easily 
make movements while playing games, without using a controller. 
For instance, you can control a plane in a flight simulator with your 
fingers and hands. You can use one finger or ten fingers if you wish.

USINg LEAP MOTION FOR EDUCATIONAL 
PURPOSES
With Leap Motion, you can turn your educational presentations into 
shows. For an effective presentation, it is very important to deliver 
the presentation in front of the screen, rather than in front of the 
computer. You can change the slide or enlarge parts of the slides 
with your finger. During the presentation, you can reveal the smallest 
details of a drawing by moving your finger. You can do this by simply 
rotating your finger in the air to display 3D objects from any angle you 
desire. For instance, while giving a presentation regarding parts of 
an aircraft engine, you can turn your presentation into a visual feast 
by rotating, enlarging or downsizing the image of the engine with 
your hands and fingers. With your fingers, you can easily manage 
the simulations you use for training. When students listening to your 
presentation ask questions, you can place Leap Motion on their 
desks and let them control the device. This way, the students can 
point out the details and ask questions from their desk, just like they 
could in front of the screen.

WHAT WILL CHANgE THANKS TO LEAP MOTION?
Nowadays, it is a trend to use touchscreen computers. It is 
difficult to estimate whether Leap Motion will replace keyboards 
and mice or whether it will be preferred to use computers without 
actually touching anything. However, Asus and HP aim to offer a 
different experience (using computers without touching them) to 
their customers through their newly designed laptops which use a 
similar motion-sensing technology. We should also mention Kinect 
technology and Samsung Smart TV which you can control with your 
voice or with hand motions.
This year, we will discover how the end user will react to Leap 
Motion’s 3D motion control mechanism which is expected to replace 
current control mechanisms such as mice and touchpads. 

Sunumlarınızı yönetmek 
parmaklarınızın ucunda 

MANAGE YOUR 
PRESENTATIONS WITH 
YOUR FINGERTIPS 
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türk Hava Yolları Havacılık Akademisi adına eğitim vermek üzere 
bu kez Afrika kıtasının en küçük ülkesi olan ve kıtanın batısında 
yer alan Gambiya’da, başkent Banjul’dayız. Akşam saatlerinde 

indiğimiz Banjul Uluslararası Havalimanı, şehrin dışında yer alıyor. 
Ülkenin tek havalimanı olan Banjul Havalimanı’nda bizi karşılayan ilk 
şey, Afrika insanının güler yüzü ve dost canlısı yaklaşımı oluyor. 

bAMbAşKA bir eğitiM
Sadece uçuş noktalarımızda bulunan personelimize değil, başka 
hava yollarına ve handling acentelerine de eğitim vermekte olan 
Akademimizin, gelen talep doğrultusunda Gambia International 

Airlines’ın personeline eğitim vermek üzere ülkeye gönderdiği bir grup eğitmen 
arasında yer alıyorum. şirket tarafından bizi karşılamak üzere gönderilen 
yöneticilerin Banjul’a ayak bastığımız andan itibaren bizlere göstermiş oldukları 
samimiyet ve konukseverlik, kaldığımız süre boyunca kendimizi evimizde gibi 
hissetmemizi sağlıyor.
Altı gün süren Tehlikeli Maddeler Bilinci eğitimimizin her günü çok keyifli ve 
verimli geçiyor. Bölgedeki gerek yolcu gerekse kargo çeşitliliği açısından buradaki 
personelin bilgi ve deneyimleri bizimkilerden oldukça farklı. Eğitim esnasında 
karşılıklı olarak tecrübe paylaşımı da yapıyoruz. Barakalardan oluşturulmuş 
eğitim salonlarına, ülkenin ekonomik durumu ve yaşam şartlarındaki zorluklara 
rağmen kursiyerlerin yüzündeki mutluluk ve işlerine gösterdikleri özen ve saygı 
görülmeye değer. Bir eğitmen olarak işimi ne kadar sevdiğimin bir kez daha 
farkına varıyorum. 

GAMbiYA
Gambiya, Atlas Okyanusu kıyısı hariç tamamen Senegal ile çevrili bir konumda 
yer alıyor. Uzun bir kıyı kesimine sahip olan Gambiya’nın tam ortasından, ülkeye 
ismini veren Gambiya Nehri geçiyor. Ülke bu sayede sulak alanlar içerisinde 
bulunuyor. Başkent Banjul ise, ülkenin Atlantik Okyanusu kıyısında, Gambiya 
Nehri ile birleştiği noktada zaman içerisinde oluşan kumluk alan üzerine kurulmuş. 
Ülke genelinde tropikal bir iklim hâkim. Bölgede özellikle temmuz ve ekim ayları 
arasında hava çok sıcak ve bol yağışlı iken, kasım ve haziran ayları arasında daha 
serin ve yağışlar daha az.
Eski bir İngiliz sömürgesi olan Gambiya’nın, bağımsızlığını kazandıktan sonra 
resmî dili İngilizce olarak kalmış. Ülkenin kıyı kesimlerinde İngilizce kullanımı 
yaygın olmakla beraber, iç kesimlerinde çok yaygın değil. Ancak anlaşmak için 
yeterli düzeyde konuşuluyor. Bu yüzden de burada iletişim açısından ciddi bir 
problem yaşamıyorsunuz. Ülkedeki etnik gruplar ise kendi aralarında kendi etnik 
dillerini konuşuyorlar. Bu küçük ülkede yaklaşık 20 farklı dilin konuşulduğunu ve 
etnik grupların birbirleriyle iletişim sağlamak için birbirlerinin dillerini de bildiklerini 
öğreniyoruz. Ülke genelinde İslam dinine inananlar çoğunlukta olmakla birlikte, 
Hristiyanlığa ve diğer Afrika dinlerine inananlar da mevcut. 

bAnJul’dA HAYAt
Eylül ayında Banjul’da olmanın en cazip tarafı, havası ve muhteşem sahili. Ada 
üzerine kurulu şehirde çok sayıda Avrupalı turiste rastlamak mümkün. Turizm 
ülkede her geçen gün daha da önem kazanmasına rağmen ağırlıklı olarak 
tarımdan ve denizden gelir sağlanıyor. Özellikle yer fıstığı önemli bir geçim 
kaynağı hâline gelmiş.
Gündüz şehirde bisiklet kiralayıp rahatlıkla gezebilirsiniz. Bunun yanı sıra 
muhteşem plajlarda vakit geçirmek ya da doğa turlarına katılıp pek çok farklı 

this time we are in Banjul, Gambia, the smallest country in Africa located on the west of 
the continent, in order to provide training on behalf of Turkish Aviation Academy. We 
landed in the evening at Banjul International Airport, which is located outside of the city. 

Banjul Airport is Gambia’s only airport, and our first encounter there was with the smiling faces 
and friendly attitude of the African people. 

A dIFFerent KInd oF trAInInG
Our Academy provides training not only for our personnel located at our destinations, but also to 
other airlines and handling agencies. I am in one of the first groups of instructors that our Academy 
dispatched to the country in order to provide on-demand training to Gambia International Airlines. 
The sincerity and hospitality that the representatives of the company showed us as soon as we 

landed in Banjul has made us feel right at home during our stay.
Each of the six days during the Dangerous Goods Awareness training is engaging and effective. 
The personnel here have unique knowledge and experience in terms of passenger and cargo 
diversity in the region. We had the chance to exchange our experiences with one another during 
the training. It is great to see happiness in the trainees’ faces and the care and respect they show 
towards their jobs, despite the lack of adequate classroom spaces, their national economy, and 
their difficult living conditions. I have been able to reaffirm how much I love my job as an instructor. 

GAMbIA
Gambia is surrounded by Senegal and borders the Atlantic Ocean. It has a very long coastline 
and is divided in half by the Gambia River, after which the country is named. Because of this, 
the country has many wetlands. Banjul, the capital, is located in a sandy area that was formed 
over time where the Gambia River meets the Atlantic shore. The country typically has a tropical 
climate. The weather is very hot and rainy from july to September, and chilly and less rainy from 
November to june. As a former British colony, Gambia’s official language remained English after 
gaining independence. While English is dominant in the shores of the country, this does not hold 
true for inland areas. However, people can speak the language well enough to communicate. 
Therefore, communication for English speakers is not a serious problem here. Ethnic groups 
living in Gambia speak their own languages. There are almost 20 different languages spoken in the 
country, and ethnic groups speak multiple languages in order to communicate with one another. 
Islam is the predominant religion in the country but there are also Christians and believers of 
traditional African religions. 

lIFe In bAnJul
The best thing about being in Banjul in September is the weather and the magnificent beaches. 
The city is located on an island where one can come across many European tourists. While 
tourism is becoming more important, the economy mainly depends on agriculture and the ocean. 
Agriculturally, peanuts have become a very important source of income.

Didem SEYHAN (Tehlikeli Maddeler ve Kargo Eğitmeni / Dangerous Goods and Cargo Instructor)

afrika’nın en küçük ülkesinin başkenti:

bANjUL
the capital of africa’s smallest country: 

Kral Fahad Camii
King Fahad Mosque 

Banjul Uluslararası Havalimanı
Banjul International Airport 

Arch 22 Kapısı
Arch 22 Gate

Eğitim esnasında / During the training
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hayvan ve bitkiyi yakından tanımak mümkün. Banjul’da özellikle geceleri tenha 
yerlerden kaçınmakta fayda var. 
Birçok Afrika dininde timsahın mitolojik olarak kutsal bir varlık kabul edilmesi ve 
verimliliğin sembolü olması nedeniyle, ülkede turistlere açık üç büyük timsah 
yetiştirme merkezi bulunuyor. şans ve bolluğu temsil eden timsahlara ziyaretçi 
turistler tarafından dokunulması, bir gelenek hâline gelmiş. Timsah, ülkede 
kullanılan madeni paraların üzerinde de yer alan bir simge.

nerelere Gidilir?
Tarihî ve kültürel eserlerin bulunduğu küçük bir müze olan Gambiya Ulusal Müzesi; 
Banjul’a hoş bir görünüm katan Arch 22 isimli 35 metre yüksekliğinde geçidi 
bulunan kemer; Albert Market adındaki renk cümbüşü yöresel pazar; Afrika’ya 
özgü sanat eserlerinin geniş bir koleksiyonunu barındıran ve African Heritage 
Centre adıyla da bilinen The African Heritage Museum; ayrıca Banjul State House 
ve Banjul Court House binaları, görülmeye değer yerler arasında. şehirde ayrıca 
iki katedral ve çok sayıda büyük cami bulunuyor.

ne Yenir?
Atlantik Okyanusu kıyısında yer almasından dolayı Banjul, ziyaretçilerine iyi 
fiyatlı harika deniz ürünleri sunuyor. Yemekler ağırlıklı olarak deniz ürünlerinden 
oluşuyor. Ayrıca “benachin” ve “domoda” gibi, sofralarında fazlaca yer verdikleri 
ve fıstık çeşitleriyle servis edilen yerel yemekleri de mutlaka tatmalısınız. Banjul’da 
en güzel restoranlar, Kololi plajı civarında ve Senegambia Strip olarak bilinen yol 
üzerinde bulunuyor.

AlIşveriş
Çoğu Afrika ülkesinde olduğu gibi Banjul’da da yerel pazarlar kuruluyor. Ülkenin 
en meşhur pazarı olan Albert Market’ta günlük ihtiyaçlarınızdan yöresel ürünlere 
kadar birçok şeyi bulabilirsiniz. Rengârenk kumaşlar, ahşap oymalar, seramikler, 
takılar, değerli taşlar ve süs eşyalarına kadar birçok yerel hediyelik eşyanın satıldığı 
pazarda zaten oldukça uygun olan fiyatları, pazarlık gücünüze güveniyorsanız biraz 
daha aşağılara çekebilirsiniz.

nAsIl Gidilir?
Gambiya’nın şirin başkenti Banjul’a, İstanbul’dan Türk Hava Yolları’yla Dakar 
aktarmalı olarak, oradan yaklaşık 30 dakika süren bir uçuşla ulaşmak mümkün.  

As a form of quick transport, you can easily rent a bike to tour the city. You can also 
spend time on the magnificent beaches, or join in on nature trips to learn about the 
many different animals and plants that Gambia has to offer. It is best to avoid isolated 
places at night. Since the crocodile is mythologically accepted as a holy creature and 
the symbol of fertility by many African religions, there are three large crocodile farms 
in the country that can be visited by tourists. It has become a tradition for daring 
tourists to touch these crocodiles, which are held as a symbol of both luck and 
wealth. The crocodile is also portrayed on their national coins.

WHere sHould You Go?
The most important tourist attractions in the city include the Gambia National 
Museum, a small museum that exhibits historical and cultural assets; the Arch 22, 
a 115-foot (35 meter) tall arch that is an icon of Banjul; Albert Market, the colorful 
local marketplace; The African Heritage Museum (also known as African Heritage 
Center), which houses a wide variety of African works of art; and the Banjul State 
House and Banjul Court House buildings. There are also two cathedrals and many 
large mosques in the city.

WHAt sHould You eAt?
Since Banjul is located on the shores of the Atlantic, visitors have the opportunity to 
enjoy great seafood at affordable prices. Seafood is an important part of the national 
cuisine. You should also taste local fares such as “benachin” and “domoda”, which 
are two favorite dishes served with varieties of peanuts. The best restaurants in Banjul 
are centered around Kololi Beach and an avenue called Senegambia Strip.

sHoppInG
There are many local marketplaces in Banjul, like in many other African countries. 
There you can find anything, ranging from your daily needs to local products, 
especially in Albert Market, Gambia’s most famous marketplace. You can also find 
many souvenirs in the markets, including colorful fabrics, wood carvings, ceramics, 
jewels, and ornaments. The prices are affordable, but if you like to bargain, you can 
pay less.

HoW sHould You Get tHere?
Turkish Airlines flies to Banjul, the quaint capital of Gambia, from Istanbul with a 
30-minute connecting flight via Dakar.  

SEYAHAT / TRAVEL

Kursiyerlerle birlikte
With the trainees

AKADEMİ’DEN HAbERLER / NEWS FROM THE ACADEMY

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından organize edilen 
“Ustalarla Sohbetler” programında her biri alanında uzman isimler konuk 
edilmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları yöneticilerinin ve çalışanlarının 
katılım sağladığı programa Akademimiz tarafından geçtiğimiz dönemde 
üç usta isim daha davet edildi. 
Ustalarla Sohbetler programının Eylül ayındaki konuğu Prof. Dr. Ahmet 
Akgündüz oldu. Hukuk tarihi ve İslam hukuku alanlarında eğitim 
gören ve bu alanlarda çalışmalar yapan, Osmanlı Araştırmaları Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü olan 
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Osmanlı’nın pek bilinmeyen yönlerinden 
bahsetti. Tarihimizi yeterince bilmediğimizi ve Osmanlı tarihinden örnek 
alınabilecek çok şey olduğunu ifade eden Akgündüz, dönemin bazı ilgi 
çekici uygulamalarına dair dinleyicilere örnekler sundu. 
Programın Kasım ayındaki konuğu ise, Hedef Alliance Holding’in 
kurucusu, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin ana sponsoru ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve ES Mali Yatırım ve Danışmanlık A.ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı olan Ethem Sancak idi. Başta sağlık ürünleri olmak üzere 
birçok alandaki girişimciliği, vizyoner bakışı ve inovatif iş modelleri 
üretmesi ile bilinen; tarih, arkeoloji ve sanata olan ilgisi nedeni ile de 
birçok çalışmaya destek vermekte olan Sancak, birikim ve tecrübelerini 
paylaştı. 
Ustalarla Sohbetler’in bir diğer konuğu da Aralık ayında programa katılan 
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu. İslam tarihi alanında 30’dan fazla kitabı 
ve 200’ü aşkın makalesi bulunan, ulusal ve uluslararası birçok konferansa 
katılarak tebliğler sunan, tarihçi ve araştırmacı kişiliğinin yanı sıra 
yazdıklarının izini çok iyi süren bir gezi yazarı olan Sırma, konuşmasında 
Endülüs’ten bahsetti. Endülüs’ün tarihimizin bir parçası olduğunu, fakat 
maalesef gençlerin bunu bilmediğini ifade eden Prof. Dr. İhsan Süreyya 
Sırma, dünyanın kültür ve medeniyet açısından en gelişmiş bölgesi 
olduğunu söylediği Endülüs’ün tarihine ve yıkılma sebeplerine değindi. 
Ardından bölgedeki Müslümanlardan kalma eserlerden bahsettikten sonra 
fotoğraflar eşliğinde dinleyicileri adeta bir Endülüs gezisine çıkardı. 

Talks with the Masters program, organized by Turkish Aviation Academy, continues to 
feature experts from various fields. Recently, our Academy invited three experts to the 
program, which saw participation from Turkish Airlines’ managers and employees. 
The September guest of the program was Prof. Dr. Ahmet Akgündüz. Having been 
educated and carrying out studies in the fields of the History of Law and Islamic Law, and 
working as the Chairman of the Board of Trustees of the Ottoman Research Foundation 
and the Rector of the Islamic University of Rotterdam, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz spoke 
about the unknown facts of the Ottoman Empire. Stating that we don’t know our history 
well enough and that there are many examples to take from Ottoman history, Akgündüz 
presented cases of interesting practices from the era.  
The November guest was Ethem Sancak, the founder of Hedef Alliance Holding, the 
main sponsor and Vice Chairman of the Board of Directors of the Istanbul Museum of 
Modern Art, and Chairman of the Board of Directors of ES Mali Yatırım ve Danışmanlık 
A.ş.  Known as an entrepreneur with a visionary approach in many fields including 
healthcare products; a creator of innovative business models; and as a supporter of 
diverse research by virtue of his interest in history, archeology and art; Sancak shared 
his experiences with the audience. 
The December guest of Talks with the Masters program was Prof. Dr. İhsan Süreyya 
Sırma. Sırma has authored more than 30 books and more than 200 articles about Islamic 
history and has delivered speeches at many national and international conferences. In 
addition to being a historian and researcher, he is also a very good travel writer, who 
goes anywhere his writings take him. Sırma talked about Andalusia in his speech. Stating 
that Andalusia is a part of our history, which is unfortunately not known by today’s 
youth, Prof. Dr. Sırma spoke about the history and the reasons behind the collapse of 
historic Andalusia, which, according to him, was the most advanced region of the world 
in terms of culture and civilization. After talking about the Islamic works that remained in 
the region, Sırma brought the audience along on a virtual trip to Andalusia accompanied 
by photographs. 

uStalarla SoHbetler devam ediyor / talkS wıtH tHe maSterS program contınueS 

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu (solda) ve Ethem Sancak
Hamdi Topçu, Turkish Airlines Chairman of the Board (on the left) and Ethem Sancak

İhsan Süreyya SırmaAhmet Akgündüz
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MRO Europe; Eylül 2013’te hava yolu firmaları, bakım ve onarım kuruluşları, orijinal 
parça üreticileri, tedarikçiler gibi sektörün önemli paydaşlarını aynı çatı altında birleştirdi. 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin de iştirak ettiği etkinlik süresince, hava yolu 
operasyonları, kompozit ve ileri materyaller, mühendislik hizmetleri ve sürdürülebilirlik, 
kiralama ve finans, yürütücü güç, tedarik zinciri ve lojistik, teknoloji gibi önemli konular 
üzerinde duruldu. Katılımcı firmalara, potansiyel ve mevcut müşterileri ile yüz yüze 
görüşebilme fırsatı sunan MRO Europe, aynı zamanda sektöre ilişkin geniş perspektifte 
bakış açısına sahip olabilme, havacılıktaki temel sorunlara ortak çözüm arayışında 
bulunabilme, havacılık sektöründeki gelişmeleri izleyebilme imkânı sağladı. 

20-21 Kasım 2013 tarihleri arasında Portekiz’in 
başkenti Lizbon’da IATA’nın “The Global 
Aviation Human Capital Summit 2013” (Global 
Havacılık İnsan Sermayesi zirvesi) adlı etkinliği 
gerçekleştirildi. 
İki gün devam eden zirve’de özellikle genç nesillerin 
havacılık sektörüne kazandırılmaları, bu alanda 
geliştirilip eğitilmeleri konularında oturumlar yer 
aldı. Dünyanın dört bir yanından üniversiteler, hava 
yolu firmaları ve sektördeki paydaşların katıldığı 
zirve’ye Portekiz’in bayrak taşıyıcı firması TAP ev 
sahipliği yaptı. 
IATA Eğitim ve Gelişim Enstitüsü Başkanı 
Ismail Albaidhani tarafından yönetilen oturumda 
panelistler arasında, Türk Hava Yolları Ticari ve 
Yer Hizmetleri Eğitim Müdürü M. Hasan Uncular 
da yer aldı. Uncular, hava yollarının üniversiteler ve 
mesleki okullarla iş birliği yapmasının gerekliliğine 
vurgu yaptı. Doğru kişilerin doğru zamanda, doğru 
yerde ve uygun maliyetlerle istihdamları sonrasında en temel hususun; bu kişilerin gerek 
mesleki eğitimlerle gerekse kişisel gelişimlerine yönelik eğitimlerle donatılmalarının 
olduğunun altını çizdi. Eğitim kalitesinin ve standartlarının uluslararası havacılık 
sektöründe ayrı bir önem taşıdığını belirten M. Hasan Uncular, başta IATA’nınki olmak 
üzere havacılık sektöründeki akreditasyonların önemine de değindi. Katılımcıların yoğun 
ilgisini çeken oturum, soru cevap bölümü ile sona erdi.

Ev sahipliğini ANA Aeroportos de Portugal ve Portway Handling firmalarının yaptığı ve bu yıl beşincisi 
düzenlenen etkinlik, kargo kabulü ve handling konularında daha önce işaret edilen sorunların ne 
kadarına nasıl çözümler bulunduğu ve bugün ne noktada olunduğu üzerine konuşmalarla açıldı. 
İlaç sanayisi ürünlerinin taşınmasından dünyada “growth markets” olarak adlandırılan pazarlarla 
girilecek muhtemel iş birliklerinde sektörün aktif firmalarını bekleyen fırsat ve risklere; müşterilerin 
havaalanlarından, handler’dan ve hava yolundan beklediklerinin neler olduğundan e-freight 
uygulamasının işlemesine kadar kargo operasyonu birçok oturumda farklı yönlerden ele alındı. 
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi adına etkinliğe katılan Eğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış 
Departmanı temsilcilerimiz, etkinlik katılımcılarına Akademimizi ve başta IATA eğitimlerimiz olmak 
üzere kabiliyetimizde bulunan eğitimleri tanıttı ve çeşitli firma temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

mro europe 2013 (25-26 eylül 2013, londra /  london, September 25-26, 2013)

In September 2013, MRO Europe brought together important stakeholders of the industry, 
such as airlines, maintenance providers, original equipment manufacturers, and suppliers, all 
under the same roof. The event, where Turkish Aviation Academy participated, focused on 
important topics such as airline operations, composite and advanced materials, engineering 
services and sustainability, leasing and financing, executive force, supply chain and logistics, 
and technology. In addition to conducting one-on-one meetings with existing and potential 
customers, participants also had the opportunity to see the big picture of the industry, carry 
out joint solution research for common problems in aviation, and follow up with industrial 
developments in aviation during MRO Europe. 

Organized by IATA, “The Global Aviation Human 
Capital Summit 2013” was held in Lisbon, the 
capital city of Portugal, on November 20-21, 
2013. 
During this two-day Summit, there were several 
sessions conducted on the subject of attracting 
new generations to the aviation industry and 
training and educating them. The Summit, which 
included the participation of universities, airline 
companies and stakeholders in the industry 
from all around the world, was hosted by TAP, 
the flagship airline company of Portugal. 
Turkish Airlines Commercial and Ground 
Services Training Manager, M. Hasan Uncular 
was also among the panelists in the session, 
which was moderated by Ismail Albaidhani, Head 
of Global Partnerships and Learning Innovation 
at IATA. Mr. Uncular emphasized the necessity 
of cooperation between airlines, universities and 

vocational schools. He stated that the most important issue is equipping people with vocational training 
and personal development training, after employing the right people, at the right time, at the right place 
and at the appropriate cost. Stating the particular significance of education quality and standards in the 
international aviation industry, M. Hasan Uncular also emphasized the importance of accreditations in the 
aviation industry; IATA accreditation being the primary one. Attracting great interest from the participants, 
the session ended with a question and answer session.

The fifth-annual event was organized and hosted 
by ANA Aeroportos de Portugal and Portway 
Handling companies, and was opened with 
speeches detailing the extent to which previously-
identified issues in terms of cargo acceptance and 
handling were solved, how they were resolved, and 
what their current situation is. The event featured 
many sessions about various aspects of cargo 
operations, ranging from opportunities and risks 
that active industry players should expect when 
entering into potential collaborations in “growth 
markets” in terms of pharmaceutical product 
transportation, to customers’ expectations from 
airports, handlers and airlines, and information 
on e-freight practices. Officials from Training 
Services Marketing and Sales Department, who 
participated in the event on behalf of Turkish 
Aviation Academy introduced event participants 
to our Academy as well as our training programs 
including IATA, and conducted one-on-one 
meetings with the representatives of various 
companies.

akademimiz ıata zirveSindeydi / our academy at tHe ıata Summıt

aır cargo Handlıng conference 2013 
(25-27 eylül 2013, lizbon / lıSbon, September 25-27, 2013)

akademimiz, katıldığı etkinliklerle Sektörün nabzını tutuyor / academy followS tHe 
ınduStrıal developmentS by attendıng eventS

Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerine kadar uzanan coğrafyanın en büyük 
etkinliklerinden birisi olarak tanımlanan Dubai Airshow, her iki yılda bir dünyanın dört bir 
yanındaki havacılık firmalarını Dubai’de bir araya getiriyor. Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi’nin de katıldığı etkinlik bu yıl Kasım ayında Dubai’deki yeni merkezinde yeniden 
hayat buldu. Etkinliğe üçüncü kez katılım sağlayan ve iş ortaklarıyla, müşterileriyle ve 
diğer katılımcı firmalarla bir araya gelen Akademimiz, yeni iş birlikleri için de adımlar attı.

As one of the biggest events in the region covering the Middle East, Africa, and India, 
the Dubai Airshow brings together airlines from all over the world every two years. 
Turkish Aviation Academy participated in this event, which took place in November 
at a new venue in Dubai. Participating in the event for the third time, our Academy 
conducted meetings with business partners, customers and other participants, and it 
took steps towards potential collaborations.

dubaı aırSHow (17-21 kaSım 2013, dubaı 
dubaı, november 17-21, 2013)

yeni iş ortağımız: gulf aviation academy  / our new business partner: gulf aviation academy

Turkish Aviation Academy has established a training partnership with Gulf Aviation 
Academy, which has become one of the most important training suppliers in the 
region, with the mission of meeting the aviation training needs of Middle East and 
North Africa. The negotiations with Gulf Aviation Academy were given a start in May 
2013 and the first official step towards our collaboration was taken on November 19th 
at Dubai Airshow, by signing the memorandum of understanding, which serves as a 
declaration of intent. With the protocol to be signed in the near future, this continuing 
cooperation will pave the way for our Academy to carry out operations in Arab and 
African countries, which are currently the centers of attention throughout the world. 

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin havacılık 
eğitimi taleplerini karşılamak üzere, bölgesinin en önemli eğitim tedarikçilerinden 
biri hâline gelmiş olan Gulf Aviation Academy ile eğitim ortaklığı başlattı. Karşılıklı 
görüşmelerin Mayıs 2013’te başlatıldığı Gulf Aviation Academy ile, 19 Kasım’da 
Dubai Airshow’da niyet bildirgesi niteliğindeki mutabakat sözleşmesi imzalanarak 
ilk resmî adım atıldı. Yakın tarihte imzalanacak olan protokol ile sürdürülecek olan iş 
birliği, Akademimize dünyanın cazibe merkezi niteliğindeki Arap ve Afrika dünyasının 
kapılarını daha da aralayacak. 

M. Hasan Uncular (solda / on the left)
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As the first aviation training fair 
in Turkey, IFTE 2013 took place 
on October 27-28 at the Istanbul 

WOW Convention Center. Turkish Aviation 
Academy was the golden sponsor of the 
event.
Our Flight Training Manager, Cem Lütfü 
Fırat, delivered a speech at the opening 
ceremony. The schedule of events included 
other industry-leading names who also 
gave speeches on aviation training.
The event brought together flight training 
institutions, spare parts suppliers, 
maintenance and repair companies, 
piston engine aircraft manufacturers, 
simulator manufacturing companies, 
aviation academies, flight equipment 
suppliers, aviation press and broadcasting 
institutions, brokerage companies, and 
many other leading companies and 
professionals in the aviation sector.
While over 103 institutions from 40 foreign 
countries participated in booths, the event 
also brought together the Flight Training 
Center and participants. The simulators 
installed in our booth attracted a lot of 
visitor interest. Young people aspiring 
to be pilots enjoyed the flight experience 
with our simulators. Thousands of young, 
aspiring pilots and flight attendants who 
visited our booth due to their interest in 
aviation were provided with information on 
the sector’s latest developments, piloting, 
and flight attendant training. Also, the state 
of the market was assessed, and studies 
were carried out to establish professional 
relationships and strengthen existing ones.
With over 7800 participants, the event 
was very successful, allowing us to add 
new firms to our customer portfolio, and 
strengthen relationships with our existing 
customers.

türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin altın sponsor 
olduğu, Türkiye’nin ilk havacılık eğitim fuarı IFTE 2013, 
27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul Wow Convention 

Center’da gerçekleşti.
Uçuş Eğitim Müdürümüz Cem Lütfü Fırat’ın da açılış töreninde 
bir konuşma yaptığı organizasyon kapsamında, sektörün 
önde gelen isimleri havacılık eğitimleriyle ilgili konuşmalar 
gerçekleştirdi.
Fuar; uçuş eğitim kurumları, yedek parça tedarikçileri, bakım 
onarım şirketleri, piston motorlu uçak üreticileri, simülatör üretim 
şirketleri, havacılık akademileri, uçuş ekipman sağlayıcıları, 
havacılık basın yayın kuruluşları, broker şirketleri ve havacılık 
sektöründeki diğer birçok önde gelen şirket ile havacılık 
profesyonellerini buluşturdu.

40 yabancı ülkeden 103 kuruluşun stantla katılım sağladığı 
fuarda, Uçuş Eğitim Merkezi de katılımcılarla bir araya geldi. 
Standımızda kurduğumuz simülatörler, fuardaki ziyaretçilerin 
yoğun ilgisini çekti. Pilot olmayı hedefleyen gençler, 
simülatörlerimizde uçuş keyfi yaşadı. Standımızı ziyaret 
eden, havacılığa meraklı binlerce pilot ve hostes adayı gence, 
sektöre ait güncel gelişmeler ile pilotaj ve kabin memurluğu 
eğitimleri hakkında bilgiler verildi, promosyonlar dağıtıldı. Ayrıca 
sektörün bileşenlerinden biri olarak pazarın nabzı tutuldu, yeni 
iş ilişkilerinin kurulması ve mevcut olanların güçlendirilmesi 
konularında çalışmalar yapıldı.
7800 kişinin ziyaret ettiği fuar, müşteri portföyümüze yeni 
firmalar katmak ve müşterimiz olan firmalarla ilişkilerimizi 
güçlendirmek adına da oldukça faydalı geçti.

OUR FLIGHT TRAINING CENTER WAS 
AT IFTE 2013 AVIATION TRAINING FAIR

UçUş EĞİTİM MERKEzİMİz, IFTE 2013 
HAVACILIK EĞİTİM FUARI’NDAYDI

A team of 15 press members visiting Istanbul to 
cover the Turkish Airlines Open golf tournament 
visited our Flight Training Center on September 

17, together with Füsun İlkay.
The representatives of leading media institutions were 
provided with a comprehensive introduction, accompanied 
by Özlem Deniz and Captain Boğaç Atıcı from our center.
The press representatives from CNN, BBC, The Times, 
Independent on Sunday, Daily Mirror, Daily Express, 
Sunday News, The Sun, Indian News, Golf Magazine, City 
Press, and Far East Golf enjoyed the experience of flight 
in the B777 simulator, accompanied by Captain Atıcı. The 
press representatives were provided with information on the 
simulators, which can create adverse weather conditions, 
turbulence, and fog during a flight. 
Also, the emergency and evacuation training provided to 
flight attendants was demonstrated to the participants in the 
cabin simulator.
The trip to Istanbul introducing our partnership, and the 
simulator introduction program were featured on CNN and 
the BBC.
After the introduction, Flight Training Director Captain Sedat 
şekerci distributed observation flight certificates to the 
participants.  
The press representatives stated that these kinds of 
introduction events are important in terms of company 
image, and it is crucial that our country is represented in a 
positive way abroad. They also emphasized that our center 
keeps up with the world’s standard regarding the use of 
modern technology and renewed physical infrastructure, and 
that we are staying up-to-date with the latest developments.

turkish Airlines Open Golf etkinliği kapsamında İstanbul’u ziyaret eden 15 basın mensubunun oluşturduğu ekip, 17 
Eylül’de Füsun İlkay eşliğinde Uçuş Eğitim Merkezimizi ziyaret etti.
Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcilerine, Merkezimizden Özlem Deniz ve Kaptan Boğaç Atıcı 

eşliğinde kapsamlı bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirildi.
CNN, BBC, The Times, Independent on Sunday, Daily Mirror, Daily Express, Sunday News, The Sun, Indian News, Golf 
Magazine, City Press, Far East Golf gazetelerinin basın temsilcileri B777 simülatöründe Kaptan Atıcı eşliğinde uçuş 
deneyimi yaşadılar. Basın mensuplarına, uçuş esnasında gerçekleştirilen tüm olumsuz hava şartları, türbülans, sis gibi 
simülasyonlar hakkında eğitici bilgiler verildi. 
Ayrıca kabin görevlilerinin acil durumlarda yapması gerekenler konusunda aldıkları eğitimler ve tahliye eğitimleri, kabin 
simülatöründe davetlilere uygulamalı olarak gösterildi.
Ortaklığımızın tanıtımının yapılması amacıyla gerçekleşen İstanbul gezisi ve simülatörlerin tanıtım programı, CNN ve 
BBC’de yayınlandı.
Tanıtım turunun ardından Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Sedat şekerci, katılımcılara gözlem uçuşu sertifikalarını takdim etti.  
Basın mensupları, tanıtım organizasyonlarının şirketlerin imajı açısından hayati önem taşıdığını ve ülkemizin yurt dışında 
doğru tanıtılmasının çok önemli olduğunu ifade ettiler. Ayrıca Merkezimizin, sahip olduğu modern teknoloji ve yenilenen 
fiziki altyapı olanaklarıyla dünya standartlarını yakaladığını ve sürekli gelişim bilinci içinde olduğunu vurguladılar.

INTERNATIONAL PRESS VISITS THE 
FLIGHT TRAINING CENTER

DÜNYA bASINI UçUş EĞİTİM 
MERKEzİ’NDE

UÇUş EğİTİM MERKEzİ’NDEN HAbERLER / NEWS FROM THE FLIgHT TRAININg CENTER
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türk Hava yolları, “capa yılın 
Hava yolu ödülü”nü aldı   
turkish airlines received the 
“capa airline of the year” award 

Turkish Airlines received the “CAPA Airline of the 
Year” award at the annual CAPA Aviation Awards for 
Excellence Ceremony in Amsterdam. Turkish Airlines 
CEO, Assoc. Prof. Temel Kotil received the award from 
Peter Harbison, CEO of CAPA. The CAPA Airline of the 
Year award is presented to the airline that contributes 
the most to the development of the aviation industry, 
acts as a leader and sets an example for other airlines 
to follow. In his speech at the award ceremony, Peter 
Harbison said: “Turkish Airlines has shown that it is an 
excellent competitor in a geographical region where 
leading airlines of the world carry out operations”. 

Türk Hava Yolları, “CAPA Yılın Hava Yolu Ödülü”nü 
Amsterdam’da, her yıl düzenlenen CAPA Havacılık 
Mükemmellik Ödülü töreninde aldı. Türk Hava Yolları 
Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, ödülü CAPA 
İcra Kurulu Başkanı Peter Harbison’un elinden aldı. 
CAPA Yılın Hava Yolu Ödülü; havacılık endüstrisinin 
gelişmesinde en büyük etkiye sahip olan, lider konumda 
bulunan ve diğer hava yollarının takip etmesi için 
referans kaynağı olan hava yoluna veriliyor. Ödül 
töreninde Peter Harbison, “Türk Hava Yolları, dünyanın 
önde gelen hava yollarının gövde gösterdiği bir coğrafi 
bölgede mükemmel bir rakip olduğunu ortaya koydu.” 
şeklinde konuştu. 

Son üç yıldır “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu şirketi” seçilen 
Türk Hava Yolları; farklı hizmet anlayışı ile, yeniliklerden 
hoşlanan ve keşfetmeyi seven herkese keyifli bir seyahat 
deneyimi yaşatırken, yeni mottosu “Widen Your World” ile 
herkesi yeni ufuklar keşfetmeye davet ediyor. Dünyanın en 
çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olarak bugün geldiği 
noktada Türk Hava Yolları; büyüyen filosu, dünya hava yolu 
trafiğinin merkezi olan İstanbul’daki konumu ve bu benzersiz 
konumun getirdiği zengin kültür birikiminden aldığı güçle 
yolcu deneyimini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor. 
Markanın yeni stratejisi, seyahatin her aşamasında yeni 
uygulamalar geliştirerek misafirlerine hoş sürprizler sunmayı 
ve onları dünyadaki yenilik ve farklılıklarla buluşturarak özel 
ve değerli hissettirmeyi ön plana çıkarıyor.

Türk Hava Yolları; yeni projesi Invest on Board ile, 
girişimcilere fikirlerini Türk Hava Yolları uçaklarında 
sunma imkânı veriyor. Bu proje sayesinde iş adamları 
ve yatırımcılar, uçakta seyahat ederken en iddialı startup 
fikirlerini, oturdukları yerden izleme ve değerlendirme 
şansı buluyor. Türk Hava Yolları’nın  eTohum ile birlikte 
gerçekleştirdiği Invest on Board projesi, girişimcilerle 
yatırımcıların buluşabileceği yeni bir alan yaratmayı 
hedefliyor. Bu kapsamda seçilen ilk 11 proje, Aralık 
ayından bu yana Türk Hava Yolları’nın geniş film, müzik 
ve oyun arşivine sahip, dokunmatik ve işlevsel uçak içi 
eğlence sistemi Planet’te yer alıyor. Ayrıca yeni başvurular 
arasından seçilecek projeler, aydan aya Planet sistemine 
yüklenecek. Seyahat eden yatırımcılar ve iş adamları bu 
sistem sayesinde projeleri rahatça izleyip inceleyebilecek. 
Invest on Board projesi, özellikle son yıllarda büyük bir çıkış 
yakalayan Türk girişimcilerinin atılımlarını destekleyen en 
farklı ve başarılı çalışmalardan biri olarak ortaya çıkıyor. 

Bu yıl 20. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin 28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinde Türk 
Hava Yolları’nın “Invest on Board” projesi ödüllendirildi. 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’ya 
ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. 

Türk Hava Yolları’nın alt markası olarak uçuş ağını ve filosunu kullanan 
Turkish Cargo, küresel hava kargo sektörünün en hızlı büyüyen 
kuruluşlarından. Turkish Cargo; Atatürk Havalimanı, 06/24 numaralı 
pist sonunda, 18 Eylül’de gerçekleşen törende hizmete açılan yeni 
depo sahası ile yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni inşa 
edilen tesis, Türk Hava Yolları’nın kargo alanındaki büyümesinde 
önemli bir rol üstleniyor. 

Turkish Airlines, named the “Best Airline of Europe” for the last 
three years, offers a unique understanding of service and aims 
to provide a pleasant travel experience to passengers who like 
to experience new things and explore. The company invites 
everyone to discover new horizons through its new motto: “Widen 
Your World.” With the highest number of worldwide destinations, 
Turkish Airlines aims to bring the passenger experience to a new 
level thanks to the power of its growing fleet, its location in 
Istanbul which is the global air traffic center and the rich cultural 
heritage that comes from this location. The brand’s new strategy 
focuses on offering its guests a pleasant surprise by developing 
new practices at every stage of the journey, making passengers 
feel special and valued by introducing them to the novelties and 
differences from counties around the world.

Invest on Board, the new project from Turkish Airlines, provides 
entrepreneurs with the opportunity to present their ideas during 
Turkish Airlines flights. Businessmen and investors have the 
chance to review and evaluate the most ambitious startup ideas 
from the comfort of their seats during the flight. The Invest on 
Board project was developed by Turkish Airlines in cooperation 
with eTohum and aims to create a new channel where 
entrepreneurs and investors can meet. The 11 projects that were 
selected within this scope are featured on Planet, Turkish Airlines’ 
onboard touch-operated and functional entertainment system, 
which offers a wide selection of movies, songs and games. In 
addition, projects to be selected among new applications will be 
loaded onto the Planet system every month. Traveling investors 
and businessmen can easily view and examine the projects 
through this system. The Invest on Board project is considered 
to be one of the most different and successful projects that 
support the ideas of Turkish entrepreneurs, who have shown a 
great breakthrough in recent years. 

Turkish Airlines’ “Invest on Board” project received an award at 
Turkish Innovation Week, which took place in Istanbul between 
28 and 30 November and was hosted by the Turkish Exporters’ 
Assembly, which celebrates its 20th anniversary this year. Hamdi 
Topçu, Chairman of the Board of Directors of Turkish Airlines, 
received the award from the Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. 

Turkish Cargo is one of the fastest growing 
companies in the global air cargo business 
and as a subsidiary of Turkish Airlines, it 
uses the flight network and fleet of its parent 
company. Turkish Cargo is continuing to make 
investments and on September 18, a new 
storage area was opened at the end of runway 
06/24 in Atatürk Airport. The new facility plays 
an important role in the growth of Turkish 
Airlines in the cargo business. 

türk Hava yolları’nın yeni mottoSu: “wıden your world” / tHe new 
motto of turkıSH aırlıneS: “wıden your world”

en iddialı fikirler “ınveSt on board” ile kanatlanıyor! / tHe moSt 
ambıtıouS ıdeaS take flıgHt tHrougH “ınveSt on board” 

turkıSH cargo’nun ilave depo SaHaSı 
faaliyete başladı  / turkıSH cargo 
openS a new Storage area 

Geçtiğimiz yıl YouTube üzerinde, tüm zamanların en çok izlenen “Kobe vs. Messi: Legends on Board” reklam filminin devamı 
niteliğindeki “Kobe vs. Messi: Shootout” filmi, ilk filmin de üzerinde seyreden izlenme oranlarıyla yeni bir rekor kırıyor. Türk 
Hava Yolları’nı, dünyadaki tüm markalar içinde aylık, haftalık ve günlük bazda en fazla izlenen marka hâline getiren reklam 
filmi, 20’nin üzerinde farklı dilde ve 170’in üzerinde farklı ülkede yayınlanıyor. Crispin Porter + Bogusky’nin Londra ve 
Los Angeles ofislerinin birlikte çalıştığı ve çekimlerinde yaklaşık 200 kişinin görev aldığı film, Türk Hava Yolları’nın yeni 
mottosunun lansmanı olma misyonunu da taşıyor. 

Last year, the “Kobe vs. Messi: Legends on Board” 
video was the most watched commercial of all time on 
YouTube. Now, the sequel “Kobe vs. Messi: Shootout” 
has surpassed the first commercial, breaking records 
in terms of ratings. The commercial, which is being 
broadcast in more than 170 countries in more than 
20 languages, has made Turkish Airlines the most 
followed global brand with the highest number of 
viewers on a daily, weekly and monthly basis. The 
commercial, which was produced by the London and 
Los Angeles offices of Crispin Porter + Bogursky and 
involved around 200 people, is also used to launch 
Turkish Airlines’ new motto. 

 “kobe vs. messi: Shootout” filmi rekor kırıyor 
“kobe vs. messi: Shootout” video breaks records 

 “ınvest on board” projesine ödül /  “ınvest on board” received an award
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, 
havacılık sektörünün en önemli organizasyonlarından 
olan Avrupa Hava Yolları Birliği’nin (Association of 
European Airlines - AEA) Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçildi. 1952’de kurulan ve 390 bin çalışanı, 33 üye 
hava yolu bulunan Avrupa Hava Yolları Birliği’nde 
geçtiğimiz yıl başkan vekilliği görevini yürüten Kotil, 
2014 ve 2015 yılları içerisinde AEA’nın yılda iki kez 
yapılan toplantılarına başkanlık yapacak ve havacılık 
politikalarının oluşmasına öncülük edecek. 

Turkish Airlines CEO, Assoc. Prof. Temel Kotil is 
selected as the Chairman of the Board of Directors 
of the Association of European Airlines (AEA), one 
of the most important organizations in the aviation 
industry. The Association of European Airlines was 
established in 1952. It currently employs 390,000 
people who serve 33 member airlines. Kotil, who 
served as the vice chairman of AEA last year, will 
chair the biannual meetings of AEA in 2014 and 
2015, leading the creation of aviation policies. 

türk Hava yolları genel müdürü doç. dr. temel kotil, aea başkanı 
oldu  / turkish airlines ceo, assoc. prof. temel kotil is selected 
as the chairman of aea

Skytrax değerlendirmesine göre 2013 yılında “Dünyanın En İyi Business 
Sınıf Uçak İkramı Sunan Hava Yolu şirketi” olan Türk Hava Yolları, yolcu 
memnuniyetini daha da üst seviyelere taşımak amacıyla ikram sunumunun en 
önemli unsurlarından biri olan servis malzeme ve ekipmanını tümüyle değiştirdi. 
Turkish DO&CO firmasının Türk Hava Yolları Business, Comfort ve Ekonomi 
sınıfları için hazırladığı yeni ürünler, Türk kültürünü yansıtan, modern ve sade bir 
tasarıma sahip. 

Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’nda 
geliş katında hizmet veren ilk “lounge” olma 
özelliğine sahip “Istanbul Arrival Lounge”ı 
törenle hizmete açtı. Yurt dışı uçuşları sonrası 
İstanbul’a inen Business Class yolcularına, uçuş 
sonrası dinlenmeleri için konforlu bir ortam 
sağlamaya yönelik inşa edilen salonda 38 kişilik 
oturma kapasitesi mevcut. Turkish DO&CO’nun 
hazırladığı lezzetli ikramların yolcuların beğenisine 
sunulduğu Istanbul Arrival Lounge’da ayrıca, duş 
kabini içeren dinlenme alanları, giysi değişim 
odası ve ücretsiz olarak ütü yaptırılabilen bir ütü 
odası, yerli/yabancı gazete ve dergiler, kablosuz 
internet bağlantısı, “media wall”lar ve yolcuların 
elektronik cihazları için şarj noktaları da yer alıyor.

Tarihinde ilk kez bir marka ile isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştiren 
Euroleague Basketball ile, sporun daimi destekçisi Türk Hava Yolları, 2010 
yılında adım attıkları stratejik iş birliğine 2020 yılına kadar devam kararı 
aldı. Son üç yıldır “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu şirketi” seçilen Türk Hava 
Yolları’nın, Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu Turkish Airlines 
Euroleague’e ait isim hakkı sponsorluğunun opsiyonlu beş yıllık bölümünü 
kesinleştiren anlaşma, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi 
Topçu ve Euroleague Basketball CEO’su jordi Bertomeu’nun katılımlarıyla 
22 Ekim’de gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Turkish Airlines, which has won Skytrax 
award for the “Best Business Class 
Catering” in 2013, has entirely renewed 
its service materials and equipment, 
which are the most important elements 
of catering services, in order to increase 
customer satisfaction even further. 
The new products, prepared by Turkish 
DO&CO for Turkish Airlines Business, 
Comfort and Economy classes, have a 
modern and modest design that reflects 
Turkish culture. 

Turkish Airlines opened the “Istanbul 
Arrival Lounge”, the first lounge located 
at the arrival floor of Atatürk Airport. With 
capacity for 38 passengers, the lounge 
was built to provide international Business 
Class passengers arriving in Istanbul with 
a comfortable atmosphere to unwind after 
the flight. The Istanbul Arrival Lounge offers 
passengers delicious specialties prepared 
by Turkish DO&CO and features resting 
areas with a shower cabin, a dressing 
room, a free ironing room, local and foreign 
newspapers and magazines, wireless 
Internet, media walls and charging points 
for passengers to charge electronic devices.

Having signed a naming sponsorship agreement with a brand for the first 
time in its history in 2010, Euroleague Basketball has decided to continue 
its strategic cooperation with Turkish Airlines, eternal supporter of sports, 
until 2020. The agreement, which finalizes the optional five years of the 
naming sponsorship of Turkish Airlines for Turkish Airlines Euroleague, 
the largest organization in European basketball, was signed by Hamdi 
Topçu, Chairman of the Board of Directors of Turkish Airlines, and jordi 
Bertomeu, the CEO of Euroleague Basketball, on October 22.

bambaşka bir ikram konSepti / a dıfferent 
kınd of caterıng concept 

atatürk Havalimanı’nda buSıneSS claSS yolcularına “lounge” Hizmeti
“lounge” Servıce for buSıneSS claSS paSSengerS at atatürk aırport  

türk Hava yolları, 2020 yılına kadar 
euroleague baSketball’un iSim SponSoru  / 
turkıSH aırlıneS wıll be tHe namıng SponSor 
of euroleague baSketball untıl 2020 

ETKİNLİK TAKVİMİ / CALENDAR OF EVENTS

EVENT DATE  LOCATION REgION
Bahrain International Airshow 2014 16-18 January Sitrah, BAHRAIN Middle East
MRO Latin America 21-22 january Rio De janeiro, BRAzIL South America
MRO Middle East 5-6 February Dubai, UAE Arabian Peninsula
2014 Aeroxchange Annual Conference  11-13 February California, USA South America
Singapore Airshow    11-16 February SINgAPORE Far East
14th Annual Great Lakes Aviation Conference 14-15 February Michigan, USA America
IATA Legal Symposium 2014 23-25 February San Francisco, California, USA America
Indian Business Aviation Expo 2014 25-26 February New Delhi, INDIA South Asia 
Aircraft Maintenance Russia & CIS 2014 25-26 February Moscow, RUSSIA Asia
Future Travel Experience Europe 2014 3-5 March London, UK Europe
Abu Dhabi Air Expo 2014                        4-6 March Abu Dhabi, UAE Arabian Peninsula
25th Annual International Women in Aviation Conference 6-8  March Florida, USA America
AeroExpo 2014                                  6-8 March Toluca, MEXICO America
ASTD MENA 2014 9-11 March jeddah, SAUDI ARABIA Arabian Peninsula
8th World Cargo Symposium 11-13 March Los Angeles, California, USA America
AEA: AEA Convention & Trade Show 12-15 March Nashville, Tennessee, USA America
Avionics International - Aviation Industry Exhibition 18-19 March Abu Dhabi, UAE Arabian Peninsula
Air Operator Certificates (AOC) Registry Workshop 24-28 March Lima, PERU America
FIDAE 2014                                            25-30 March Santiago, CHILE South America 
Passenger Terminal Conference & Expo 2014 26 March Barcelona, SPAIN Europe 
Business Airport World Expo 2014    26-27 March London, UK Europe
Ops Conference 2014 31 March - 2 April Bangkok, THAILAND Far East
WATS 2014 - World Aviation Training Conference and Tradeshow 1-3 April Orlando, Florida, USA America
MRO Americas 2014        8-10 April Arizona, USA America
Aero Friedrichshafen 2014 9-12 April Friedrichshafen, gERMANY Europe
ABACE 2014 - Asian Business Aviation Conference & Exhibition 15-17 April Shanghai, CHINA Far East
Aero Expo Marrakech 2014                                    23-27 April Marrakech, MOROCCO Africa
27th IGHC Ground Handling Conference 27-30 April Kuala Lumpur, MALAYSIA Far East
Airline Purchasing & Maintenance Expo 2014 7-8 May London, UK Europe
RAA 39th Annual Convention - Regional Airline Association 13-15 May St. Louis, Missouri, USA America
EBACE 2014 European Business Aviation Convention & Exhibition        20-22 May genoa, SWITZERLAND       Europe
ILA Berlin Air Show 20-25 May Berlin, GERMANY Europe
7th International Helicopter Industry Exhibition 22-24 May Moscow, RUSSIA Asia
2014 International Conference on Unmanned Aircraft Systems 27-30 May Orlando, Florida, USA America
AeroExpo UK 2014 30 May - 1 June Sywell Aerodrome, UK Europe 
70th IATA Annual Conference 1-3 june Doha, Qatar Arabian Peninsula
HELI UK EXPO 2014 3-4 June Sywell Aerodrome, UK Europe
MRO BEER: Baltics, Eastern Europe and Russia 10-11 june Warsaw, POLAND Europe
Air Cargo China 2014 17-19 June Shanghai, CHINA Far East
Aviation Expo Europe 19-21 june Hradec Králové, CzECH Republic Europe
Farnborough International Air Show  14–20 July Lyon, FRANCE Europe
LABACE 2014 - 11th Latin American Business Aviation 12-14 August Sao Paulo, BRAzIL South America
Canadian Aviation Expo 2014 31 August - 2 September Ontorio, CANADA America
APEx Expo 2014 - Airline Passenger Experience Association 15-18 September Anaheim, California, USA America
Air Cargo Handling Conference 2014 17-19 September Milan, ITALY Europe
Asia Pacific Airline Training Symposium 2014 23-24 September Orlando, Florida, USA  America
Future Travel Experience global 2014 24-26 September Las Vegas, USA America
The International Air Cargo Forum and Exposition 2014 7-9 October Seoul, KOREA Far East
African Air Expo 2014 9-11 October Accra, gHANA Africa
International Airport Expo 2014     14-16 October Las Vegas, USA America
CILF 2014 - The 9th China (Shenzhen) International Logistics and Transportation Fair 14-16 October Shenzhen, CHINA Far East
japan Aerospace International Exhibition 2014   14-17 October Nagoya, jAPAN Far East
EATS The European Airline Training Symposium 2014 28-29 October Berlin, gERMANY Europe
MRO ASIA 29-31 October SINGAPORE Far East
INDO Aerospace 4th Indonesia’s Aviation, Aircraft & Airport Technology Show 5-8 November Jakarta, INDONESIA Far East
Airshow China 2014                               11-16 November zhuhai, Guangdong, CHINA Far East
IgAF 2014 - 2014 China International general Aviation Forum 11-16 November Zhuhai, CHINA Far East
Future Travel Experience Asia 2014 3-5 December Hong Kong, CHINA Far East
Dubai Helishow 4-6 December Dubai, UAE Arabian Peninsula
Middle East Business Aviation (MEBA) 2014             8-10 December Dubai, UAE Arabian Peninsula




