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Programımıza hoş geldiniz. Uçak ile yolculuk, günümüzdeki en konforlu, en
hızlı ve en güvenli yolculuk şeklidir. Bu program, uçakla seyahat problemi
yaşayan herkese korkusunu yenmesine yardımcı olmak amacıyla, konunun
uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Türk Hava Yolları olarak, bu programımız
aracılığıyla sizi uçuş korkunuzun yenmeye; uçak ile Türkiye’nin ve dünyanın
dört bir yanını gezen milyonlarca insanın arasına katılmaya davet ediyoruz.
Adım adım ilerleyen programımız boyunca, konusunda deneyimli ve uzman
ekibimiz ile sürekli yanı başınızda olacağız.
Şimdi lütfen kendinize güvenin, sırtınızı dik duruma getirin ve programımıza
katılın.
İyi yolculuklar.

UÇUŞUN
DUYGUSAL
ETKİLERİ

Uçmak modern seyahat yöntemleri arasında en güveli, en hızlı ve en pratik olanı.
Çoğumuz uçmaktan keyif alsa da zaman zaman tedirgin olabiliyoruz. Bazılarımız
ise uçmaktan ciddi olarak çekiniyor, hatta korkuyor. İstatistiklere göre uçuş ve uçak
korkusu sık karşılaşılan bir durum. Uçuş korkusu olanlar, geceleri uyuyamama,
büyük endişelere kapılma, panik atak gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyor.
Bu yüzden seyahat edemiyor, iş gezilerine katılamıyor ve telafisi güç, hatta olmayan
fırsatları kaçırabiliyorlar.

mantıklı bir açıklama yoksa, doğal olarak hayal gücümüz devreye girer. Daha
fazla korktuğumuzda, önceden fark etmediğimiz her şeyi görmeye ve duymaya
başlarız. Örneğin; kalkıştan önce motorların daha gürültülü çalıştığını duyarız
ve hemen uçakta bir problem olduğunu kafamızda kurgularız. Basit bir ses, bir
gölge bile endişe duymamıza yol açabilir. Kalbimiz daha hızlı çarpmaya başlar ve
solunumumuz hızlanır. Ancak endişe ettiğimiz şey hakkında bilgi edindikten sonra,
bu korku hızla ortadan kaybolur.

Uçuş korkusu, kuşkusuz birçok insanın anlamsız, hatta gülünç bulduğu bir konu.
Ancak, bu korkuyu yaşayanlar için, durum hiç o kadar da basit değil.
Beklenmedik bir türbülans anında şaşırmak veya kalkış sonrasında duyulan sesler
ve sarsıntılar sonunda kendimizi tuzağa düşürülmüş veya kontrolünü kaybetmiş
hissedebiliriz. Bu normal ve mantıklı kabul edilebilir. Ancak olanlarla ilgili olarak
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KORKU VE
FOBİLER
HAKKINDA

İnsanların tehlikede olduklarını hissettiklerinde, istem dışı olarak duyduğu hislere
korku denir. Korku aslında normal bir duygudur. Korkuyu tetikleyen, duygulardır.
Korkunun objesi gerçek ya da hayal ürünü olabilir. Korku, mantıklı ya da mantıksız
olabilir. Mantıksız, yani irrasyonel korkulara fobi denir. Korku ve kaçınma arası bir
duygu olan fobi, psikiyatriye göre kişinin mantıksız, hatta saçma bulmasına rağmen
bir şeyden elinde olmadan kaçınmaya devam etmesidir.
Fobisi olan kişi sadece fobilerinden kaçınır. Mesela, uçuş fobisi olanların arasında
birçok, cesur, girişken, risk almaktan çekinmeyen, iş hayatında başarılı ve tehlikeli
sayılabilecek mesleklere veya hobilere sahip insanlar bulunmaktadır.
Fobiler, psikiyatride korku bozuklukları başlığı altında değil, anksiyete bozuklukları
adı altında toplanırlar. Anksiyete; aslında gerginlik, stres, endişe demektir.
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Uçuş korkusu olan insan, uzmanlara göre gergin ve endişeli insandır. Tedirginlik ve
kaygı, korkuları devam eden insanları etkiler. Bu kişilerin kötü bir şeyler olacağına
dair ısrarcı hisleri bulunur.
Uçuş korkusu olan biri, havalimanına varır varmaz korkularıyla karşı karşıya kalır.
Terlemeye ve titremeye başlar. İştahı kesilir ve bir şey yiyemez. Uçağa doğru
yürüdüğünde veya yerine oturduğunda, kendini kötü hisseder. Uçağa binmekle hata
edip etmediğini sorgulamaya başlar. Sürekli kötü bir şeyler olacağını hissetmekten
kendini alamaz.
Uzmanlar, gergin ve endişeli insanların yabancı oldukları durumlarla ilgili daha
fazla bilgilendirilip var olan durumu yönetebileceklerine ikna edildikleri halde,
korkularının doğal olarak hafiﬂeyeceğini belirtmektedir.
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UÇUŞ
KORKUSUNUN
GELİŞİMİ

Uçuş korkusu aslında normal kabul edilebilecek bir korkudur. Araştırmalara göre,
insanların %85’inde uçuşta korku yaşama veya uçmayı tercih etmeme söz konusudur.
İlk uçuşunda herkes heyecanlanır. Ancak sık karşılaşılan bu korku ile destekleyici
ve pozitif ortamlarda karşılaşan ve korkusunu yenenler, şanslı bir kesimdir. Negatif
ortamlarda, benzeri şartlarla karşılaşanlar için bu korkunun fobiye dönüşme olasılığı
yüksektir.
Yapılan araştırmalar, uçuş korkusu ve stres arasında bir bağlantı bulunduğunu
göstermektedir. Birçok kişi, uçağa ilk binişte yaşadıkları şiddetli korku ile o sırada
başka bir nedenle yaşamakta oldukları akut ya da kronik stres belirtileri arasındaki
benzerliği sıklıkla ifade etmektedirler. Hatta, uçuş korkusu yaşamadan birçok kez
uçmuş olan insanlarda bile sonradan uçuş korkusu oluşmasına neden olan, farklı
kaynaklı, herhangi bir gerekçeden dolayı oluşan yoğun bir stres görülebilir. Bu strese
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neden olabilecek iş kaybı, boşanma, bir yakının vefat etmesi gibi büyük bir olay ya
da birikmiş küçük olaylar, uçuş korkusunu anlık olarak tetikleyebilen unsurlardır.
Hata pilotlarda ve uçuş ekibindeki diğer görevlilerde bile bu nedenlerden dolayı
sonradan uçuş korkusu ortaya çıkabilmektedir.
Korkuyla Baş Etme
Korkular birden ortaya çıktıkları gibi birden kaybolabilirler de. Korkulan şeyler
karşısında hissedilen gerginlik ve bu gerginliğin neden olduğu fiziksel ve ruhsal
belirtiler azaltılabilirse, korkular yenilebilir. Ayrıca, ruhsal ve fiziksel gerginlik devam
ederse korkuyu yenmek güçleşecektir. Bir başka önemli nokta ise, bir korkuyu
yenebilmek için mutlaka onun nedenini bilmek gerekmez. Bir neden arayışı ve
sorgulama, özellikle korku anında sürdürülürse, korkuyu güçlendirebilir. Bu nedenle
sorulması gereken soru “Neden korkuyorum?” değil, “Korkumu yenmek için ne
yapmalıyım?” olmalıdır.
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İLK VE
İKİNCİL KORKU

Acı bir fren sesi duyduğumuzda tüylerimiz diken diken olur; beklenmedik, korkunç
bir şey gördüğümüzde göz bebeklerimiz birden büyür. Ani bir uyarıyla deşarj olan
adrenalin, bu tür tepkiler ortaya çıkarır. Kalbimiz daha hızlı atmaya başlar, ayaklarımız
hissizleşir ve kısa bir süre için sarsılırız. Uyarı geçince sakinleşiriz; düşüncelerimiz
ve vücudumuz yeniden normal akışına girer. Bu yaşanılan duyguya “ilk korku”
denir. İlk korku aşamasında yaşanılan her şey normal kabul edilir.
Kişi korkuya aşırı duyarlı ise, “ikinci korku” denilen korku başlar. Bunun nedeni,
birinci korkuyu yaşarken düşünülen geleceğe yönelik düşüncelerdir. Örneğin;
uçak seyir halindeyken türbülansa girdiğinde ilk korkuyu yaşamak doğaldır. Ancak
ikinci korku düzeyine geçmiş kişi için felaket senaryoları üretimi çoktan başlamıştır.
Uçağın kesin düşeceği, uçakta bir çatlak oluşup olmadığı, korkusunun kontrolü
dışına çıkacağı gibi olumsuz düşüncelere kapılır. Bu düşünceler, kısa sürede etkisi
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hissedilen ilk korkunun etki süresini uzatır ve daha yaygın olan ikinci korkunun
oluşmasına neden olur.
Kısaca, ilk korkuya, (Örneğin; Türbülans esnasında vücudun verdiği tepkilere)
zihinde geleceğe dair felaket senaryoları üreterek ikinci korkuyu eklememek gerekir.
Bu düşünceler oluşmaya başladığı an, kişi zihnine “Dur” komutu vermelidir. Bu
yönteme “Düşünce durdurma” adı verilir. İlk korkuyu olduğu gibi kabul etmek ve
durumu ilk korkuyla sınırlamak önemlidir. (Örneğin; “Türbülans oldu ve korktum”
demek yeterlidir.)
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UÇUŞ KORKUSUNA
NEDEN OLAN
BİRKAÇ ÖRNEK

Kontrol
Hayatımızın kendi kontrolümüz altında olması hissini severiz. Ancak uçaktayken
kontrol uçağı uçuran pilottadır. Hepimiz ona gözü kapalı güvenmek zorundayız.
Klostrofobi
Klostrofobi daha farklı bir kontrol sorunudur. Kişi, uçağın kapılarının kapandığı andan
itibaren, uçuş boyunca kendini tuzağa düşürülmüş hisseder. Uçuşta korku yaşandığı
zaman savunma mekanizması kaçma ya da mücadele dürtüsünü tetikler. Elbette,
havada seyahat ederken fiziksel çatışma ya da kaçma mümkün olmadığından, bu
durum kişinin otokontrolünü kaybetmesine ve korkusunun büyümesine neden
olur. Bu gibi bir durumda, başınızın üstündeki havalandırmayı açmak ve yüzünüze
sabit soğuk hava akımı sağlamak faydalı olacaktır.
Uçuş korkusunun yaş ilerledikçe artması Çoğu insan, yaşı ilerledikçe hayatın
değerini daha yoğun algılamaya başlar. Bu nedenle de uçmaya daha tedirgin bir
yaklaşım sergiler.
Aile sahibi olmak
İnsanların uçmaya karşı olan tutumu çocuk sahibi olduktan sonra değişebilir. İlk
kez anne olan bir kadın, uçmaktan endişe etmeye başlayabilir ve başına kötü bir
şey geldiği takdirde çocuğuna kimin bakacağından endişelenerek, sürekli felaket
senaryoları üretebilir. Bir anne için koruma içgüdüsü en doğal olgudur. Öte yandan,
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uçmak son derece güvenli olup yüzbinlerce anne çocuklarıyla uçakta yolculuk
yapmaktadır.
Önsezi ve Hayal Gücü
Gergin yolcuların çoğunun hayal gücü aşırı aktiftir. Uçuş esnasında başlarına
gelebilecek en kötü şeylerin tamamını düşünürler. Havaalanına giriş yapar yapmaz,
gördükleri kötü bir rüyadan hareketle, o uçakta olmamaları gerektiğini gösteren
bir işaret aramaya başlarlar.
Böyle fikirleri başlangıç esnasında yakalayıp durdurabilir ve kendinizi kitap
okumak, bulmaca çözmek veya birileriyle sohbet etmek gibi daha yapıcı şeylere
yönlendirebilirsiniz.
Gürültü ve Yükseklik Korkusu
Yeni doğan bebekler dünyaya iki korku ile birlikte gelir: yüksek gürültü korkusu ve
düşme korkusu. Diğer kokuların hepsi hayatta yaşadığımız deneyimler sonucunda
oluşur. Doğal afetlerden, uçmaktan vs. korkmayı sonradan öğreniriz.
Mesela, yüksekli hissi yüksek bir pencereden bakıldığında var olmaz. Uçurumun
kenarında durup aşağı bakınca sizi saran o endişe verici duygu, bakış açınızdan
kaynaklanır. Uçurumun tamamını gördüğünüzde, kendinizce yüksekliği yargılayacak
bir şeyler bulursunuz. Uçakta ise camın dışındaki görüntü sadece hareket eden,
klostrofobikleri bile rahatlatabilecek bir manzaradan ibarettir.
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KAYGI
DÜZEYLERİ

Kaygının öncü belirtileri zamanla ayırt edilebilir. Kimisi için bu kalp atışlarının birden
hızlanması, kimisi için ellerde terleme ya da mide bulantısı şeklinde ortaya çıkar.
Bazı kişilerde hafif bir baş dönmesi ya da yönelim bozukluğu olarak görülebilir.
Çoğu kişi, bir panik atak geçirmeden önce bunun öncü belirtilerini yaşar.
Kaygı düzeyleri şu şekilde derecelendirilebilir:
0-Gevşeme: Sakinlik, dinginlik, yaşadıklarına yoğunlaşma.
1-Çok hafif derecede kaygı: Gelip geçici bir kaygı duyma, hafif derecede sinirlenme.
2-Hafif derecede kaygı: Midede kelebekler uçuyormuş gibi bir his duyma, kas gerginliği,
belirgin bir sinirlilik.
3-Orta derecede kaygı: Huzursuzluk duyma, bununla beraber yine de denetimini koruyabiliyor
olma, kalbin daha hızlı atmaya başlaması, daha hızlı soluk alıp verme, kaslarda gerginleşme,
ellerde terleme.

Bu ölçeklemeyi baz alırken, önemli olan kişinin kendisi için “dördüncü düzey”in ne
anlama geldiğini saptamasıdır. Bu aşama, kişi tepkilerinin üzerindeki kontrolünü
yitirmeye başladığı aşamadır. Kişi üçüncü düzeye dek kaygı ve huzursuzluk duyabilir,
ancak henüz kontrolü kaybetmediğini düşünebilir. Dördüncü düzeyle beraber kişi,
olan bitenin üzerinde denetiminin olup olmadığını sorgulamaya başlar; bu da kaygı
düzeyinin daha da artmasına yol açar.
Dönülmeyecek noktaya gelmeden önce durmak zamanla öğrenilebilir. Kaygı
düzeyini dördüncü düzeye gelmeden tanıyarak, duyulan kaygı denetim altına
alınabilir.
Korku duyduğunuz nesne veya durumla karşı karşıya gelmeden önce veya karşı
karşıya kaldığınız zaman süresince, karnınızdan soluk alıp vermeyi sürdürmeniz
faydalı olacaktır.

4-Belirgin kaygı: Huzursuzluk duyma, kalp atışlarının hızlanması, kasların gerginleşmesi,
denetimi sürdürebilecek olup olmadığını sorgulamaya başlama.
5-Erken panik: Kalbin hızla ya da düzensiz atması, soluğun tıkanması, baş dönmesi, denetimi
yitireceğine ilişkin belirgin korku, kaçma zorluğu.
6-Orta derece panik atak: Çarpıntı, yönelim bozukluğu ya da kopma (gerçek dışılık hissi),
denetimini yitirmiş olma algısı yüzünden ürküntüye kapılma.
7-10 Tam panik atak: Altıncı düzeyde belirtilen bütün belirtilerin abartılı biçimde ortaya
çıkması, ürküntü, öleceğine ya da çıldıracağına ilişkin büyük bir korku, kaçma zorunluluğu.
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BAŞ ETME
DEYİŞLERİ

Baş etme deyişleri, korkulan bir nesne ya da durumla karşılaşmadan önce kendimize
söyleyebileceğimiz olumlu deyişlerdir. Bunlar, aynı zamanda karşı karşıya gelme
sürecinde ortaya çıkan kaygılarla da baş etmede faydalı olur. Bu olumlu deyişler,
kendi kendimize yapabileceğimiz olumsuz, kaygı uyandırıcı konuşmaları engeller;
zihnimizi olumlu bir çerçeveye oturtmamızı ve gevşememizi sağlar. Bu deyişler,
korkulan nesne ya da durumla karşılaşmadan önce veya karşılaşıldığı anda kişinin
kendine olan güvenini sürdürmesine yardımcı olur.
Bu baş etme deyişlerini küçük kartlara yazmak ve yanınızda taşımak, onları
hatırlama açısından size yardımcı olacaktır. Tek bir baş etme deyişini sürekli olarak
yineleyebileceğiniz gibi, birden çok baş etme deyişini peş peşe okuyabilirsiniz. Bu
deyişlerden en iyi şekilde yararlanmak için onlarla birçok kez alıştırma yapmanız
önerilmektedir.
Baş etme deyişleri üçe ayrılır:
1-Korkulan bir nesne ya da durumla karşılaşmaya hazırlanırken kullanılan deyişler:
“Bugün güvenlik çemberimin biraz dışına çıkmak istiyorum.”
“Bu, söz konusu durum karşısında rahat olmayı öğrenmemi sağlamak için iyi bir fırsat olacak.”
“Bir nesne ya da duruma karşı duyduğum korkuyla yüzleşmem, bununla ilgili duyduğum kaygıyı
yenmenin en iyi yoludur.”
“Korktuğum nesne ya da durumla karşı karşıya kalmayı seçtiğim her zaman, korkularımdan kurtulmak
için yeni bir adım atmışım demektir.”
“Şimdi bu adımı atarak en sonunda istediğime kavuşmuş olacağım.”
“Bunu yapmanın en doğru yolu yok. Ne olursa olsun, iyi olacak.”
“Gerçekten söz konusu duruma girince kendimi daha iyi hissedeceğimi biliyorum.”
“Ne yaparsam yapayım, yapabileceğimin en iyisini yapacağım.”
“Korktuğum nesne ya da durumla karşı karşıya gelme isteğimden ötürü kendimi kutluyorum.”
“Gerektiğinde söz konusu durumdan geriye çekilebilmemin bir yolu her zaman vardır”
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2-Korkulan bir nesne ya da durumla ilk kez karşılaşıldığında kullanılabilecek deyişler:
“Daha önce bunun üstesinden geldim, şimdi de gelebilirim”.
“Gevşe ve yavaş yavaş ilerle. Çok zorlamaya gerek yok”.
“Karından soluk alıp vermeye zaman ayırabilirim”.
“Bugün buna zaman ayırıyor olmam çok doğru ve bugün kendimi ne denli
hazır hissediyorsam o denli yapacağım”.
“En iyisini yapmak zorunda değilim. Bir insan olarak benim de eksikliklerim olabilir”.
“Bunu yapınca daha dingin olacağımı düşünüyorum”.
“Kaygı düzeyimi gözlemleyebiliyorum ve gerektiğinde içinde bulunduğum durumdan geri çekilebilirim”.
“İçinde bulunduğum durum, sandığım kadar kötü değil”.
“Karşı karşıya gelme uygulamalarını sürdürdükçe bunlar giderek kolaylaşacak”.
3- Karşı karşıya gelme sırasında ortaya çıkan belirtilerin üstesinden gelmek için kullanılabilecek deyişler:
“Bu belirtilerin ve duyumların üstesinden gelebilirim”.
“Bu duygular sadece baş etme becerilerimi kullanmam gerektiğinin hatırlatıcıları”.
“Karından soluk alıp verebilir ve bu duyguların geçmesini sağlayabilirim”.
“Bu duygular da geçecek ve ben çok daha iyi olacağım”.
“Bunlar yalnızca düşünceler, hiçbiri gerçek değil”.
“Bu yalnızca bir kaygı; beni ben olmaktan çıkaramaz”.
“Bu duyumların ve duyguların bana hiçbir tehlikesi yok”.
“Gerektiğinde geri çekilmemin hiçbir sakıncası yok”.
“Yaşadığım bu duygu hoş bir duygu değil, ancak kabullenebilirim”.
“Vücudum ne yapacaksa yapacak, buna izin vereceğim. Bunlar da geçecek”.
“Gevşeyebilmek için gereken zamanı kendime tanıyacağım”.
“Kendimi zorlamama gerek yok. Ne denli küçük adım atmak istiyorsam, o denli küçük adım atabilirim”.
“Duyduğum kaygıdan ötürü çok iyi hissetmiyorsam da bunun beni yaralayamayacağını biliyorum”.
“Böyle düşünmek zorunda değilim, seçenek olarak başka düşüncelerim de olabilir. Başka türlü düşünmeyi
seçebilirim”.
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DÖRDÜNCÜ
SEVİYE VEYA ÜSTÜ
KAYGI DÜZEYİ İÇİN
YAPILABİLECEKLER

• Mümkünse söz konusu durumdan çıkın. Ancak aynı duruma, aynı gün içinde
geri dönmeyi deneyin.
• Belirtilerinizi denetim altına almaya veya bunlarla başa çıkmaya çalışmayın. Onları
olduğu gibi kabul edin ve kendi kendilerine geçmelerini bekleyin. Gösterdiğiniz
tepkinin tehlikeli olmadığını ve kendiliğinden geçeceğini kendi kendinize hatırlatın.

Bunlar;

• Çevrenizde biri varsa onunla konuşun; yoksa ve uygun bir yerdeyseniz, bir
arkadaşınızı telefonla arayın. Duygularınızı ona anlatın.

• Karından soluk alıp verme

• Çevrede gezinin veya bedensel bir alıştırma yapın.

• Size dayanak olacak kişiyle konuşma ve mümkünse çevrede gezinme gibi
yöntemler olabilir.

• Çevrenizdeki küçük nesnelere odaklanın.
• Yere dokunun, çevrenizdeki nesnelere dokunun ya da bir şekilde “ayağınızın
yere bastığını” duyumsayın.
• Olası hiperventilasyon belirtilerini önlemek için yavaş ve düzenli olarak
burnunuzdan soluyun.
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Kaygı düzeyiniz kaygı ölçeğinde dördüncü düzeye gelirse ve içinde bulunduğunuz
durumdan hemen geriye çekilemeyecek gibiyseniz (Mesela uçaktaysanız), geriye
çekilebilene dek kaygıyla baş etme becerilerinizi kullanın.

• Baş etme deyişlerini kullanma

Uçağın içi gibi hemen geriye çekilemeyecek bir ortamdaysanız, “zihninizdeki
güvenli yere” çekilin. Kaygınızı kendi zihninizde yarattığınıza göre, bunun tam zıttı
olan güvenli bir yeri de zihninizde yaratabileceğinizi düşünün.
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KORKUYLA BAŞA
ÇIKABİLMEK İÇİN
DİĞER PRATİK ÖNERİLER

• Öncelikle bol bol kontrollü soluk alma pratiği yapın ve mümkün olduğunca
kontrollü soluk almaya çalışın. Yavaş ve derin nefes alma, kendinizi rahatlatmanın
en kolay ve etkili yöntemidir. Gergin hissettiğinizde bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Tekrar aynı korkuyla karşılaştığınızda, korkunuzu kolaylıkla teşhis edip, pozitif
yöntemlerle çözebilirsiniz.
• Gergin olmazsanız, korkmazsınız. Korkuyla karşılaştığınızda vücudunuzu,
dolayısıyla kaslarınızı gevşetebilirseniz, korkunuzdan kurtulabilirsiniz.
• Hayal kurarak zihninizde pozitif resimler çizebilirsiniz. “Görselleştirme” adı
verilen bu yöntemle, zihninizdeki negatif duyguları önleyebileceğiniz gibi, pozitif
duyguların oluşumuna ortam hazırlayabilirsiniz. Örneğin; gergin anlarınızda
hoşlandığınız şeyleri ve başarılarınızı düşünebilirsiniz.
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• Uçakla seyahat ederken, hissettiğimiz endişelerden kurtulmak için kendimize
şu şekilde sorular yöneltebiliriz:
- Uçuş korkum yüzünden çıkamadığım seyahatler, iş hayatımı ve kariyerimi
etkiliyor mu?
- Benden uzak şehirlerde yaşayan ailemi veya dostlarımı uçuş
korkusu yüzünden ziyaret edemiyor muyum?
- Çok istesem de, uçağa binmemek için yurt dışına tatile gidemiyor muyum?
Kendinize soracağınız bu sorular neticesinde, sahip olduğunuz uçuş korkusunun
sosyal veya iş hayatınıza getirdiği engellemeleri görmek, uçuş korkunuzu yenmede
sizin için bir motivasyon unsuru olacaktır.
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SIKÇA SORULAN
SORULAR

Türbülans nedir?
Türbülans, hava yolculuğu esnasında rüzgarların oluşturduğu, düzgün olmayan
hava akımıdır.
Türbülans tehlikeli midir?
Türbülans uçuşun olağan bir parçasıdır. Türbülans, uçağa da yolculara da zarar
vermez. Aşırı türbülans söz konusu olduğunda, pilot uçağın rotasını değiştirir.
İnsanlar türbülansın tehlikeli bir durum olduğuna kendilerini şartlandırdıklarından,
uçuştaki rutinlerden biri olduğunu kabul etmemektedirler.
Hava boşluğu nedir?
Aslında hava boşluğu diye bir şey yoktur. Sadece rüzgârın hızının ve yönünün
değişmesiyle oluşan bir durum söz konusudur. Uçak sanki aşağı doğru düşüyormuş
hissine kapılmamıza neden olduğu için, bu durum halk arasında bu şekilde
adlandırılmaktadır.
Yağmur ya da kar motorları durdurabilir mi?
Uçak motorları uçaklarda kullanılmadan önce yoğun ve zorlu testlerden geçirilirler.
Bu testlerden bazıları da su ve buz testleridir. Bu testleri geçemeyen hiçbir motor,
uçaklarda kullanılamaz.
Pilotlara ne kadar güvenebiliriz?
Hava yolu şirketlerinde çalışacak bütün pilotlar, dünya çapında standart olarak
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uygulanan teorik ve pratik eğitimleri almak ve görmüş oldukları eğitimlerin
sınavlarından geçmek zorundadır. Pilot olarak göreve başladıktan sonra da pilotluk
becerilerini ölçme ve geliştirme adı altında her altı ayda bir tazeleme eğitimine ve
akabinde de sınava tabi tutulmaktadırlar.
Uçağa yıldırım çarparsa ne olur?
Günümüzde uçaklar, hafif ve iletken bir malzeme olan alüminyumdan yapılırlar. Olası
bir yıldırım çarpması durumunda, yıldırımın aktardığı akım uçağın bir ucundan girer
ve diğer ucundan çıkar. Bazı uçaklar ise elektriği alüminyum kadar iyi iletemeyen,
hafif ve oldukça sağlam kompozit malzemelerden üretilirler. Bu tip uçaklar, yıldırım
çarpması sonucu oluşacak elektrik akımını uçaktan atabilmek için gövde üzerine,
uçağı kafes gibi saran iletken bir malzeme ile donatılırlar.
Uçak havadayken yakıtı bitebilir mi?
Uçağa alınacak yakıt miktarı, kalkış yapılan meydanın iniş yapılacak meydana
uzaklığı, uçuş sırasındaki rüzgarlar, inilecek meydandaki hava koşulu ve trafiği gibi
bilgiler göz önüne alınarak hesaplanır. Bununla birlikte, iniş yapılacak meydandaki
hava koşullarının inişe uygun olmayabileceği veya meydanın herhangi bir sebepten
dolayı inişlere kapatılabileceği de düşünülerek, yakın civardaki bir meydan alternatif
olarak seçilir. Bu hesaplamalar da yapılarak, uçağa 30-45 dakika kadar fazladan
uçuş sağlayacak ilave yakıt alınır.
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SIKÇA SORULAN
SORULAR

Havadayken uçağın motorlarından biri arızalanırsa ne olur?
Uçakların üretimi sırasında performans ve tasarımla ilgili bütün hesaplamalar,
oluşabilecek arızalar göz önünde tutularak yapılmaktadır. Bu nedenle, arıza anında
uçaklarda güvenliği ve uçabilirliği tehlikeye sokacak bütün sistemlerin birden fazla
alternatifi bulunmaktadır.
İki motoru bulunan bir yolcu uçağının motorlarından biri yolculuk esnasında
arızalanırsa, diğer motor uçuşu tek başına devam ettirebilir. Pilotlar buna rağmen
riske girmemek adına uçağı en yakındaki en uygun meydana indirirler. Ve eğer
mümkünse, uçaktaki arıza, meydandaki bakım ekibi tarafından giderilir.
Uçakların bakımları yeterince iyi yapılıyor mu?
Uçakların bakımları, o uçaklarla ilgili özel eğitim almış ve bir dizi sınavdan geçerek
uçağın sertifikasına sahip olmuş, konusunda uzman ve deneyimli teknisyenler
tarafından dünya havacılık bakım kurallarına göre yapılmaktadır.

gibi kısa bir zaman aralığında yapılan bakımlardır. Bu bakımlarda, uçaktaki belirli
sistemler kontrol edilir, motor yağı ve tekerlek gibi gerekli malzeme tedarik edilir
ve yakıt ikmali yapılır. Uçuş bakımları, uçuş saatlerine ve uçakta kullanılan ömürlü
malzemelere göre üretici firma tarafından belirlenen ve yazılı sunulan dokümanlar
esas alınarak periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Kısa süreli bakımlara ek olarak,
bütün sistemlerin kontrol edildiği, 1 - 1,5 ay süren bakım türleri de mevcuttur.
Bu bakımların, bakımı yapan kuruluşlar tarafından eksiksiz şekilde ve zamanında
yapılıp yapılmadığı, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirli
aralıklarla yapılan denetlemelerle kontrol edilir.

Yolcu uçaklarının bakımı nasıl yapılır?
Bütün yolcu uçakları, periyodik olarak bakımdan geçerler. A, B, C ve D gibi
kategorilere ayrılan bakım tiplerine sahip uçaklarda en kısa bakım, 1 - 1,5 saat
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UÇMANIN
KAZANDIRDIKLARI

Maddi kazanımlar
• Ucuz uçuş imkanları
• Uçuş mil puanları ile bedava uçuş fırsatları
• Araba kullanmanın ekstra masraﬂarından kurtulma
• Terfi veya kariyer fırsatı yakalama
• Yeni iş fırsatları ve/veya müşteriler kazanma
Zamandan tasarruf etme
• Gidilecek yere, uçakla çok daha kısa sürede ulaşabilme
• Daha az yolculuk süresi ile daha çok tatil yapabilme
İlişki kurma veya koruma
• Sık ziyaretler aracılığıyla aile veya iş ilişkilerinin güçlendirilmesi
• Farklı kültürlerden insanlarla tanışma fırsatı
28

Öz güven artışı
• Gitmek istenilen yere özgürce gidebilme duygusu
• Uçuş korkusunun üstesinden gelinmesinin ardından, diğer korkuları da
yenebilecek olma inancının kuvvetlenmesi
Diğer kazançlar
• Yerleşim yerlerini, doğayı ve bulutları kuş bakışı görme fırsatı
• Dünyanın herhangi bir noktasına seyahat etme imkânı
• Uçuş korkusu yaşayanlar için örnek teşkil etme
• Uçuş öncesinde, esnasında ve sonrasında keyiﬂi vakit geçirme
• Yolda geçen uzun kara yolculuklarının oluşturduğu fiziksel ve zihinsel yorgunluğun
aksine, uçuş sonrasında dinç hissetme.
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UÇUŞ
KORKUSUNU
YENME
PROGRAMININ
AŞAMALARI

1-Programa başvuran adayların değerlendirilmesi

2-Programın gerçekleştirilmesi

Psikolojik değerlendirme

Program süresince uzman psikiyatrist/psikolog, eğitmen, pilot, uçak bakım eğitmeni,
kabin eğitmeni gibi uzman personel, katılımcılara ihtiyaç duydukları her türlü
desteği sağlamaktadır. Ayrıca, diğer ekip üyeleri de her zaman katılımcılarla iletişim
halinde olmaktadır.

Psikolojik değerlendirme sürecinde öncelikli olarak yaşanmakta olan kaygıların
kaynağının tespit edilebilmesi amacıyla, alanında uzman psikiyatr veya psikolog
tarafından kişiye özel değerlendirmeler yapılır. Psikolojik veya psikiyatrik ana veya
yan etmenler tespit edilerek, meydana getirdikleri rahatsızlığın seviyesine göre
değerlendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır. Gerekli görülmesi halinde, mevcut
sorun veya sorunların boyutlarının ortaya çıkartılması ve değerlendirilmesi amacıyla
psikolojik testler yapılabilmektedir. Böylelikle, ortadan kaldırılması amaçlanan
kaygıların kök ve yan nedenleri ortaya çıkarılabilmektedir.
Uçuş korkusu dışında sahip olunan diğer korku, kaygı ve etkenleri ortaya çıkarmaya
yönelik uygulamaların yanı sıra, bu korkuyu tetikleyici farklı psikolojik problemlerin
saptanması yoluna gidilmekte, böylece Uçuş Korkusunu Yenme Programı’na katılım
için kişinin uygun olup olmadığı belirlenmektedir.
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a- Sınıf uygulaması
• Teknik-teorik süreç:
Korku ve endişenin kökündeki bileşenlerden biri, bilgi eksikliği veya yanlış
bilgilenmedir. Programın bu sürecinde, uçakların nasıl uçtuğu, uçağın
yapısı ve sistemleri, hava ortamının yapısı, hava olaylarının uçağa ve uçuşa
etkileri, uçmanın neden ve ne kadar güvenli olduğu, uçak motorlarının
güvenirliği, türbülans, kabin atmosferi ve güvenliği gibi konularda eğitim,
tecrübeli pilotlarımız ve konusunda uzman teknik eğitmenlerimiz ve kabin
eğitmenlerimiz tarafından verilmekte; merak edilen sorular bizzat kendileri
tarafından yanıtlanmaktadır.
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UÇUŞ
KORKUSUNU
YENME
PROGRAMININ
AŞAMALARI

• Psiko teorik süreç:
		Bu süreçte katılımcılar, psiko eğitim ve psikoterapötik teknik kavramlar ile
tanışmakta ve bunların birebir uygulayıcısı olmaktadır. Uçakla seyahat ile ilgili
tüm endişe, korku, kaygı gibi düşüncelere sahip olan kişiler, aynı hislere sahip
diğer katılımcılarla deneyimlerini paylaşma olanağı bulmakta; söz konusu
kaygılarının başkalarında da olduğunun farkına varmaları sağlanmaktadır.
Katılımcılar, uçuş öncesinde ve esnasında yaşanan korku, fobik davranışlar,
kaçınma ve panik atak gibi sorunların gelişim nedenleri hakkında bilgi sahibi
olmaktadır. Vücudun bu gibi psikolojik sorunlara gösterdiği fiziksel tepkilerin
oluşma mekanizmaları ve bu tepkilerle baş etme yöntemleri, uygulamalı olarak
öğretilmektedir. Ayrıca, uçuş korkusunu yenmede önemli bir rol oynayan kas
gevşetme ve doğru nefes alma yöntemleri de gösterilmektedir.

yansıtılmaktadır. Bu uygulama ile katılımcılar, uçuşu tüm detayları ile deneyimlemekte
ve uzmanlarımız eşliğinde, korkularını yenmede önemli bir yol kat etmektedir. Kişiler
bu aşamada uçuş korkuları ile ilgili tüm sorularına yanıt bulmaktadır.
Sanal uçuşun ardından genel bir değerlendirme yapılmakta; gerçekleştirilen
programa ilişkin duygu ve düşünceler paylaşılmaktadır. Ayrıca, gerçek uçuş
öncesinde katılımcıların genel durumları değerlendirilmektedir.
c- Gerçek uçuş uygulaması
Belirlenen bir yurt içi destinasyona, ekibimiz eşliğinde gidiş-dönüş yolculuğu
gerçekleştirilecektir.

b-Sanal uçuş uygulaması
Sanal uçuş uygulamasında katılımcıların kabin simülatörü içerisinde imajinasyon
yöntemiyle sanal bir uçuş deneyimi yaşaması sağlanmaktadır. Verilen teorik
bilgiler ve yöntemler, kabin simülatörü içerisinde sanal uçuş yöntemi ile pratiğe
32
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UÇUŞ KORKUSUNU
YENME PROGRAMI

Cumartesi – Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Akademisi
08.30 – 12.00: Teknik Teorik Süreç
Tecrübeli pilotumuz ve uzman teknik eğitmenimiz tarafından aşağıdaki konularda
bilgilendirme yapılır.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Uçak nasıl uçar?
• Uçağın yapısı ve sistemleri
• Uçmak neden ve ne kadar güvenlidir?
• Türbülans nedir?
• İçinde bulunduğumuz hava ortamının yapısı
• Kabin atmosferi ve güvenliği
• Hava olaylarının hava araçlarına ve uçuşa etkisi
• Uçak motorlarının güvenliği
• Uçuş deneyimlerinin paylaşılması
• Soru-cevap

12.15 – 13.00: Öğle Yemeği
(Ekip eşliğinde yenir)
13.00 – 16.00: Psiko Teorik Süreç
Psikoloğumuz tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirme yapılır ve korkuyu
duyarsızlaştırma uygulamaları gerçekleştirilir.
		 • Grup içi paylaşımlar
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16.00 – 17.30: Sanal Uçuş Uygulaması
Simülatör eğitimine geçmeden önce, kabin eğitmeni tarafından bir bilgilendirme
yapılır. Bu bilgilendirmenin ardından kabin simülatörü içinde, kabin eğitmeni, psikolog
ve teknik eğitmen eşliğinde, gerçek uçuşun bütün şartlarının yaşatıldığı bir sanal
uçuş gerçekleştirilir.
17.30 – 18.00: Genel Değerlendirme
Gerçek uçuş öncesinde duygu ve düşünceler paylaşılır, katılımcıların genel durumları
değerlendirilir.
Pazar – Atatürk Havalimanı
Gerçek Uçuş (Gidiş – Dönüş)
Ekip eşliğinde, belirlenen bir yurt içi destinasyona uçulur.
		

• Belirlenen saatte (Uçuş saatinden en geç bir saat önce) havalimanında buluşma
		 • Belirlenen bir yurt içi destinasyona uçuş
		 • Geri dönüş saatinden önce yemek
		 • Dönüş yolculuğu

• Sorunun tanımlanması
• Sorunun ortaya çıkma nedenleri
• Sorunun çözümüne ilişkin baş etme yöntemleri
• Psikoterapötik teknik kavramlar
• Relaksasyon
• İmajinasyon
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