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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE 
SİVİL HAVACILIK FAALİYETLERİ 

 
18.11.2011 tarihinde gerçekleşen “Dünya’da ve Türkiye’de Sivil Havacılık Faaliyetler” 
konferansının metnidir. 
 
Konuşmacılar: 
 
Prof. Dr. Ramazan Aydın (Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü) 
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner (Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi) 
 
Prof. Dr. Ramazan Aydın: Üniversitemizin Sivil Havacılık Yüksekokulu seminerleri 
kapsamında bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner 
konuşmacı olarak geldi. Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi.  
 
Yıldırım Bey, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1978 yılında mezun olmuş. 
Doktorasını Organizasyon Yönetimi, Doçentliğini Sivil Havacılık Yönetimi dalında 
yapmıştır. Yıldırım Saldıraner Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlükleri’nde 20 yıldan fazla çalışmış, genel müdür 
yardımcılığı yapmıştır. Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünde 
daimi temsilci olarak Kanada’da 6 yıl süreyle danışmanlık yapmıştır. Sivil Havacılık 
alanında üniversitelerde dersler vermiş, pek çok çalışmada ve projede aktif olarak yer 
almıştır. Kendisi halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi MATUM’nde (Mimarlık 
Araştırma Tasarım Uygulama Merkezi) Devlet Hava Meydanları İşletmesi için master 
planları hazırlanması çalışmalarında danışmanlık görevi yürütmektedir. Ayrıca 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, Türkiye Sivil Havacılık Meclisi’nin de 
Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun 
Öğretim Üyesi olan Yıldırım Bey bugün bize Dünya’da ve Türkiye’de Sivil Havacılık 
faaliyetlerinin gelişmesini özetleyecek.  
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: Bugün sizlere Dünya’da ve Türkiye’de sivil havacılık 
faaliyetleri gelişimini anlatmaya çalışacağım. Bu sunumda öncelikle sivil havacılığın 
Dünya ve Türkiye’deki ilk yıllarını, gelişmelerini, ülkemiz sivil havacılığın önemli 
kuruluşlarını ve son olarak da önümüzdeki yıllara ilişkin öngörüleri aktaracağım.  
 
İlk yıllardan başlayacak olursak insanoğlu başlangıcından beri uçmaya özendi, bunu 
hepimiz biliyoruz, İkarus’un Kaz Kanatları Efsanesi oldukça popüler bir efsane. Çoğu 
başarısız onlarca yüzlerce balon, paraşüt, planör denemeleri yaşandı. Leonardo Da 
Vinci’nin görüyorsunuz orada 15. Yüzyıldaki Ornithopter çizimleri çok önemli. 
Sonuçta bu kadar başarısız denemeden sonra insan gücünün uçmaya yetmeyeceği 
anlaşıldı. Önce sıcak hava balonları bulundu, sonrasında havanın kaldırma kuvveti 

anlaşıldı ve hızlı gelişme başladı. Şimdi 
balonlara geçecek olursak, ilk deneme 
1767’de, 1783’te Mongolfier Kardeşler 
uçuşu gerçekleşti.  
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Burada ilk balonlardan örnekler görüyorsunuz, 
daha sonra diğer bir önemli gelişmememiz 
Zeplinler. Zeplinler o dönemlerde kapsamlı 
yolcu taşımacılığı için çok önemli bir 
gelişmeydi. 1908’den 1937’ye kadar binlerce 
yolcu Atlantik’in iki yakası arasında taşındı; 
ancak New Jersey’deki Hindenburg kazası bu 
zeplin taşımacılığının sonunu getirdi.  
 
 

 
İlk motorlu uçuşa gelince birçok kişi pek 
çok deneme yaptı. 1871’deki rüzgâr 
tünelinin keşfi havacılığın bu alandaki 
gelişimi için çok önemli bir başlangıçtı ve 
nihayetinde ilk uçuş 17 Aralık 1903’te 
Orville ve Wilbur Kardeşlere kısmet oldu 
diyeceğiz; çünkü çok deneme vardı. 
Kuzey Karolina’daki bu ilk uçuş 274 kg 
ağırlığındaki iki pervaneli uçakla yapıldı.  
Sadece 12 saniyede havada kaldılar, 37 
metre uçtular, ilk uçağı da görüyorsunuz.  

 
Öncülere gelince ilk uçaklar benzer 
kanatlar tahta yapılar şeklinde. O 
dönemde öne çıkan kişilere bakacak 
olursak, Amerikalı Curtiss, Fransız 
Bleriot’u söyleyebiliriz. Slaytta yer alan 
isimlere söyle bir baktığınızda içinden 
bazılarının hâlâ günümüz uçak 
modellerinde isimlerini taşıdığını veya 
şirketleri olduğunu göreceksiniz; De 
Havilland, Skorsky gibi. Kimi yerde 
şunu diyebiliriz: Başlangıcından uçak 
üretimine başlayanların bir kısmı 
fabrikalaşmaya döndü ve bugünkü 

büyük uçak imalatlarının öncüleri şeklinde 
sivil havacılık tarihinde yer aldılar.  
 
Şimdi Osmanlı Dönemine geçecek olursak 
çok kısa olarak, Osmanlı’da ilk uçuşlar 
muhakkak hepiniz biliyorsunuzdur, Lagari 
Hasan Çelebi ile Hezarfen Ahmet Çelebi’nin 
aynı döneme rastlayan uçuşları. İkisi de 
1632 yılında IV. Murat’ın döneminde bu 
uçuşları yaptılar. Lagari roketiyle 300 m 
havalandı, 7 sn havada kaldı. Kendisine 
bağlı kanatlarla yumuşak iniş yaptı. 
Hezarfen Ahmet Çelebi de kanatlar ile gene 
aynı yıl Galata Kulesinden İstanbul Boğazını geçti ki bu bayağı uzun uçuş 3.358 m 
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Üsküdar Doğancılara indi. Padişah her ikisini de önce destekledi, mükâfatlandırdı, 
sonra ulemaların etkisiyle bunlar çok bilgili diye sürgüne gönderdi, ilk başlangıcımız 
bu şekilde oldu.  
 
Osmanlı Dönemindeki uçaklara 
bakacak olursak, burada 
kısmetsiz bir başlangıç, çok 
erken tarihlerde, yani ilk uçuştan 
hemen 5-6 yıl sonra Osmanlı bu 
işe merak saldı. İlk uçaklar 
Türkiye’ye gelmeye başladı. 
1909’dan önce Belçikalı Baron 
de Caters sonra da Fransız Louis 
Bleriot İstanbul’a geldiler. Fakat 
ikisi de ilk uçuşlarında kaza 
yaptılar. Sonra 1911’de Rus 
Meslanikof Farman III uçağıyla 
Yeşilköy’de 1 saatlik bir başarılı 
hava gösterisi gerçekleştirdi.  
 

 Bu arada da 1918 ve 1939 dönemi 
var, 1918 biliyorsunuz I. Dünya 
Savaşı sonrası 1939 tarihinde II. 
Dünya Savaşı yani iki savaş 
arasındaki dönemde bunu 
havacılığın ilk altın çağı olarak 
yorumlayabiliriz. Şöyle ki uçak 
gövde kanatta kumaştan 
alüminyuma geçiş sağlandı, bu çok 
önemli bir gelişme. Motorlarda su 
soğutmalı motor yerine yıldız ve 
hava soğutmalı motorlara geçildi. 
Yani performanslar bayağı yükseldi. 
Kıtalar arası uçuşlar başladı. İlk 

diplomatik konferans “Havacılık Uluslararasına” çağırılınca yani uçuşlar ülkeler arası, 
kıtalar arası şeklinde cereyan etmeye başlayınca Paris’te bir konferans yapıldı. Yine 
bu dönemde havacılık kulüpleri, filo okulları açıldı. Yarışmalar organize edildi. “Hava 
Posta Servisleri” yaygınlaştı. “Ticari Tarifeli Seferler” yaygınlaştı. Havaalanları 
kurulmaya başlandı. Pilotlara yönelik olarak hava servisi hizmetleri başladı. Ama bu 
yıllara esas baktığınızda hep askeri amaçlı kullanım öndeydi. Yani askeri uçak 
geliştirilme ön plandaydı. Ama bu gelişme bir yerde hava araçlarının gelişmesini sivil 
havacılık faaliyetlerinin de gelişmesini sağladı.  
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Ülkemize dönecek olursak, 
ülkemizdeki tüm modern 
gelişmelerin öncüsü olan Atatürk 
havacılığın önemini o tarihlerde 
görmüştür. Büyük önem vermiştir 
ve hedef olarak göstermiştir. İlk 
havaalanımıza bakarsak Kurtuluş 
Savaşı sırasında Afyon, Ankara, 
Eskişehir ve Konya’da havaalanları 
oluşturduk. Ama bunlar genellikle 
çim pistler şeklindeydi. İlk yurtiçi 
seferlerimiz İstanbul, Ankara, 
Eskişehir, Adana arasında 
gerçekleşti. Yurtdışı seferleri ise 

Yeşilköy’den yapıldı. Şimdi Türkiye’de 1920’lerde uçak ve montaj, imalatı yapılıyordu, 
çok önemli bir sanayi vardı ve Türkiye bu konuda dünyanın sayılı ülkelerinden biriydi.  
 
Örnek verecek olursak, 
Eskişehir’de Selahattin Reşit Alan 
tarafından ilk uçak imalatı 
gerçekleştirildi, MMV-1 denilen bu 
uçak portatif olarak kaldı. Kayseri 
TOMTAŞ’ta bakım onarım 
revizyon işlemleri yapıldı. 
Almanlarla birlikte ortak 
çalışmaydı, 120 Alman 240 Türk 
personel vardı. Kayseri Tayyare 
Fabrikasında 24 adet Polonya 
lisanslı RZL uçak, 45 adet Alman 
lisanslı Gotha, 33 adet ABD 
lisanlı Curtiss, yani 10 yılda 5 
fabrikada 134 uçak imalatı bir 
kısmı montaj, bir kısmı imalat şeklinde 50 planör yapıldı. Bu fabrika sonradan Türk 
Hava Kuvvetlerine devredildi. Hâlen de Kayseri’de faaliyette olan fabrika budur 
aslında.  
 
Türk Hava Kurumu’nun Etimesgut, Akköprü’de bir fabrikası vardı, 1.200 personel 
çalışıyordu. 30’a yakın İngiliz lisanlı Magister uçaklarını yaptılar. Türk Hava Kurumu 2 
ve Türk Hava Kurumu 5 modeli uçak imalatını gerçekleştirdiler. Buradaki imalatta 158 
uçak, 108 planördü, gördüğünüz gibi rakamlar çok yüksek ve dünyada havacılığın 
başladığı o dönemde uçak montaj ya da imalatının yapıldığı sayılı ülkelerden biriydik. 
Ancak Marshall Yardımı geldi ve bu fabrikaların hepsi kapandı.  
 
Marshall Yardımı biliyorsunuz II. Dünya Savaşı sırasında 1948-1951 yıllarında 
yürütülen ABD’nin 16 ülkeye yönelik bir ekonomik yardım programı. Fakat hepimiz 
biliyoruz ki asıl amacı ABD’nin elindeki eski malzemeleri bu ülkelere yardımla 
dağıtımla verilmesi ve bu ülkelerdeki bu tür işletmelerin kapanması idi.  
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Bir de özel şirket uçak 
imalatlarına bakalım. Türkiye’de 
o dönemde öne çıkan iki kişi var, 
Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ. Bu 
isimleri her havacılık 
toplantısında çeşitli vesilelerle 
duyuyorsunuzdur. Hürkuş pilot, 
imalatçı, eğitimci, işletmeci bir 
kişiliğe sahip. İlk uçağı K-VI’yı 
yaptığında Türkiye’de bu uçağın 
sertifikasyon yapacak mühendis 
bulunamadığından başka çaresi 
olmadığından izinsiz uçtu. Tabi ki 
uçuşu yasaklandı. Sonra bu uçak 
kendi kendine yerde maalesef 

çürüdü. İkinci uçak K-XIV ilk Türk Sivil Uçak eğitim amaçlı olarak sayabiliriz. 
Polonya’dan sertifika aldı. Sonra K-XVI yine ilk kapalı gövde uçağı yaptı ki bu uçak 
185 km hıza sahip, 3.000 m irtifaya çıkabilen bir uçaktı.  
 
Demirağ’a gelince kendisi mühendis, girişimci, imalatçı, ayrıca eğitimci, İstanbul ve 
Sivas’ta uçak fabrikaları kurdu ve Nu.D modeli eğitim ve yolcu uçakları yaptı. Bu 
Nu.D modeli uçaklarla aynı zamanda yolcu taşımacılığını da özellikle Ankara-
Eskişehir-İstanbul arasında uzun süre gerçekleştirildi. Demirağ’ın bir önemli diğer 
faaliyeti de pilot okulunu kurmasıydı. Bu pilot okulunda Türkiye’ye yüzlerce pilot 
yetiştirdiler.  
 
Şimdi yine dünyaya dönelim, 
buradan uzaydaki gelişmelere 
kısaca bakalım. Savaş 
dönemlerinde uzun menzilli 
füzelerin gelişimi uzaya çıkışında 
kapısını açtı. Soğuk savaş 
döneminde Rusya ve ABD 
arasındaki uzay yarışı başladı. 
Aya ilk inişe kadar hep Ruslar bir 
adım öndeydi, sonra ortak 
projeler geliştirilmeye başlandı. 
Slaytta gördüğünüz gibi ilk uzaya 
çıkış 1942’de, ilk uydu 1957’de, 
ilk insanlı uzay uçuşu 1961’de 
gerçekleşti. 1969’daki aya yapılan insanlı uçuş ise dünya havacılığı için o dönemin 

en parlak gelişmesiydi. II. Dünya Savaşı 
sonrasındaki hızlı gelişmelere bakarsak 
yine birçok şey oldu ama en önemlileri 
slaytta gördüğünüz gibi özetlemeye 
çalıştım.  
 
1946’da ilk ticari helikopter, uçakta 
gelişim hızı tamamlandı. Ama helikopter 
gene 30-40 yıl aldı. Sonra dünyanın en 
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eski şirketlerinden biri olan Pana Medica’nın Atlantik uçuşları tarifeli uçuşları başladı. 
1951 yılında ilk full kargo yani sadece kargo taşıyan uçaklarla hizmet başladı. İlk jet 
yolcu uçağı Boeing 707 bu Türkiye’de Türk Havayolları da uzun yıllar kullandık 
biliyorsunuz, 1957 tarihinde. 1969’da bugünde hâlâ kullanılan çeşitli revizyonları 
yapılarak özellikle de kargo tipinde artık ağırlıklı üretim devam eden Boeing 747 
devreye girdi. Bu 300-400’den başlayarak 800-900 kişiye çıkan yolcu kapasitesi var 
biliyorsunuz, hâlâ dünyanın en büyük uçaklarından biri. 1969 Concorde sesten hızlı 
ticari uçuşu 1976’da gerçekleşti, uçuşları başladı. Bir diğer önemli gelişme 1972’de 
Cessna bu genellikle eğitim uçağı veya işte sportif amaçlarla kullanılan uçak 100 bin 
rakamına ulaşıldı.  
 
1974’de de iki devden biri olan 
Airbus Uçak Fabrikası kuruldu. Bu 
dönemdeki uluslararası kuruluşlara 
bakarsak havacılık biliyorsunuz iki 
nokta arasında ama bu iki nokta 
arasında ülkeler, kıtalar yer alıyor. 
Bir yerde ortak kurallar 
geliştirmeniz lazım, bunun içinde 
ortak organizasyonlar ya da 
platformlar oluşturmanız lazım. 
Önce Chicago’da 1944 yılında 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 
kuruldu. Türkiye’de ilk kurucu 
üyelerinden biri merkezi 
Montreal’de Kanada’da dünya çapında ortak kuralları belirliyor, 190 üye devletler 
şeklinde buraya üye.  
 
IATA 1945’te ismini bilet alırken veya seyahat ederken duyuyorsunuzdur, 
Uluslararası Hava Taşıyıcılar Birliği. Bunda da 115 ülkeden 230 havayolu şirketi var. 
Havayolları arasında ortak çalışmaların organize edildiği bir platform ve 
çalışmalarıyla devletler üzerinde önemli bir etki yaratıyorlar.  
 
ACI Uluslararası Havaalanları Birliği, bir dünya şeklinde teşkilâtlanması var bir de 
Avrupa şeklinde teşkilatlanması var, 179 ülkeden 1.659 havaalanı buna üye dünyada 
yaklaşık 4 bin havaalanı olduğunu düşünürseniz, yarıya yakın üye şeklinde. Avrupa 
Sivil Havacılık Konferansı yine Türkiye’nin üye olduğu 1955’te kuruldu, Avrupa’daki 
kuralları oluşturuyor. Hava sahasının güvenliği için Avrupa Teşkilatı ise 1960’da 
oluşturuldu, ülkemiz yine üye, 39 Avrupa ülkesi burada. Avrupa hava sahasındaki 
planlamaları gerçekleştiriyor. Bir kısmınızı ilgilendiren Uçak Bakım Motor Bölümü 
öğrencilerini JAA ya da EASA Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı da 30 Avrupa üyesi 
ülke pilotlardan, teknisyenlere kadar sertifikasyon işlemlerini, artı hava aracı bakım 
sertifikasyon kurallarını belirliyor.  
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Şimdi dünya ve Türkiye’deki sivil 
hava trafiğinin gelişimine 
bakacak olursak yani uçak, 
yolcu, kargo trafiği açısından ne 
kadar uçuluyor, ne durumdayız? 
Dünyadaki ticari hava 
taşımacılığına aslında 1950’li 
yıllarda başladı diyebiliriz, bugün 
gelinen rakam 5 milyar yolcu.  
 
Şimdi önce şunu söylemem 
lazım: Sivil havacılıkta yolcu 
uçakta ve uçak genellikle iki kez 
sayılır. Yani burada gördüğünüz 
5 milyar 2.5 milyar yolcu eder. 

Şöyle ki örneğin havaalanından ekip Ankara-İstanbul arası bir uçuşta yolcu A diyelim 
Ankara için giden İstanbul için gelen yolcu uçakta aynı şekilde yani bir Ankara’da bir 
İstanbul’da sayılıyor. Havayolu şirketi açısından ise tek yolcu tek uçağa biniyor. 
Havayolu şirketi bunu tek sayıyor. Biraz sonra Türkiye’nin ve Türk Havayollarının 
rakamlarına geleceğiz, oradaki farklar buradan çıkacak. Ancak havayolları transit 
yolcu taşıdığında yani Türk Havayolları Ankara-İstanbul’dan gelip, İstanbul’dan-
Münih’e gelip uçak değiştirdiğinde oda iki sayıyor, iki kere kayda alıyor. Bu 
açıklamadan sonra rakamlara bakacak olursak, tabloda sadece 2000’den sonrakini 
gösterdim, 50 yıllık tablo pek anlaşılır olmuyordu. Genelde olağan bir artışın devam 
etmekte olduğunu göreceksiniz. Geçmiş yıllarda %4 ile %5 arası bir artış yaşandı, 
2009-2010 artışı %6,2. Toplam uçak trafiğine bakarsak 75 milyon uçak harekâtı 
yaşandı. Yaklaşık 91 milyon tonda kargo taşındı bu dönemde.  
 
Kendi ülkemize bakacak olursak, 
1990’dan itibaren burada 
rakamları verdim. Ancak 
Türkiye’de önce şunu söylemek 
lazım, taşımacılığın sadece %3’ü 
havayoluyla yapılıyor, yani geri 
kalan %97 büyük bir bölümü 
karayolu işte kalan da demiryolu, 
denizyolu; havacılığın alabildiği 
pay bu kadar gelişmeye rağmen 
sadece %3. 2010 yılında ticari 
uçak trafiğimiz 809 toplam uçakta 
919 ticariyle toplam arasındaki 
fark genel havacılık, askeri 
uçuşlar vb. ticari faaliyetler içinde 
sayılıyor.  
 
Dünyada %6,2 demiştik, Türkiye’deki artış oranı %14,7 şeklinde.  
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Türkiye’deki yol trafiğimize 
gelince 2010 yılında yaklaşık 
103 milyon yolcu taşındı. 2009-
2010 artışımız %7 şeklinde bu 
yolcularımızın hemen hemen 
yarısı iç hatlarda yarısı dış 
hatlarda gerçekleşti. Bu yılın 
ekim ayıyla geçen yılın ekim 
ayındaki 12 aylık farka bakarsak 
%14 şeklinde bir artış halen 
devam ediyor. Gördüğünüz gibi 
dünya ortalamalarının çok 
üzerindeyiz.  
 
 
 

 
Kargo trafiğine gelince 2010’daki 
kargo taşımacılığımız 541 tondu. 
Artışımız %7,3 yıllık ancak 
Türkiye’nin genel potansiyeli içinde 
kargo taşımacılığımız çok az. Biraz 
sonra tablolarda taşımacılığımızın 
dünyadaki diğer taşımalar içinde 
oranlarını göreceksiniz. Şimdi 
Türkiye’ye şöyle genel olarak 
bakarsak 10 yılın toplam hava 
ulaşım hareketi uçak hareketleri 
üzerinde ilk üçte ABD, Çin, Kanada 
sonra Brezilya’yı görüyorsunuz, biz 
16. sıradayız.  
 

 ACI yaptığı bir değerlendirmeye göre ise o 
tarifeli seferleri alıyor. Ton, km ve yolcu 
hesabıyla Türkiye 20. sırada yer alıyor. Yani 
ilk yirmi içindeyiz diyebiliriz. Şimdi ilk onlarda 
Türkiye’nin yerine bakacak olursak ilk 10’da 
48 havaalanı ABD’den, ABD’nin iç hat 
taşımacılığı çok yüksek bunu ileride de 
tekrarlayacağız. Türkiye’nin toplamdaki 
payına bakarsak en sonda %1,24 dünyada ilk 
yirmi içindeyiz, ama taşımacılıktaki payımız 
%1’ler civarında. İlk yüz içinde Atatürk 
Havalimanı 46. sırada diğer havaalanımızın 
sırasını görüyorsunuz, bu uçak trafiği 
açısından.  
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Yolcu trafiği açısından baktığımızda ilk 
onda yine 5 ABD şirketi var, rakamları çok 
yüksek görüyorsunuz 60, 70, 80 milyon. 
Türkiye’nin toplamdaki payı yolcu 
taşımacılığında %2 burada Atatürk 
Havalimanı 37. Antalya’da 60. sırada ilk 
yüze iki havalimanımız giriyor, bu yolcu 
yani iç hat yolcusu, dış hat yolcusu 
hepsinin sayıldığı bir toplam. Sadece 
uluslararası yolcu açısından bakarsanız, 
ACI çalışmasına göre Atatürk Havalimanı 
19 Antalya Havalimanı ise 24’e yükseliyor. 
Biliyorsunuz Türkiye’deki iki meydanımız 
Atatürk ve Antalya dış hat yolcu 
taşımacılığında özellikle Antalya turistik 
yolcu taşımacılığında çok yüksek bir 
potansiyel gösterir.  
 

Kargoya baktığımızda ise son 15 yılın 
hatta 20-30 yılın hep bir numaralı olan 
Mempfis Amerika’da bir meydan bu 
sene ilk defa ikinci sıraya düştü, artık 
Hong Kong bir numarada. Asya pazarı 
büyüyor, dikkat ederseniz Shanghai’da 
3. sırada Kore Meydanı şu anda 4. 
sırada, yani Asyalılar kargo 
taşımacılığında öne geçmiş vaziyette. 
Uçak ve yolcu hep ilk onu Amerikan 
meydanları yer alıyordu, ama burada 
gördüğünüz gibi Amerika’dan sadece 
iki meydan var. Asya Havaalanları öne 
geçti. Atatürk Havalimanı kritik 2. 
sırada gözüküyor. Ancak paya dikkat 
ederseniz, bu defa %06’ya düşüyoruz, 

yani Türkiye’nin kargo taşımacılığı olması gerekenin çok çok altında.  
 
Şimdi ülkemizde sektörel büyüklüklere 
geçelim. Şöyle ki ülkemizde 14 tane 
havayolu var, toplam hava aracıyla 
maliyet yapan şirket sayımız 168, 332’si 
havayollarında 1.069 uçak Türk tesciline 
kayıtlı, 34 bakım kuruluşumuz var, 30 
eğitim kuruluşumuz var. 47’si aktif 67 
havaalanımız var, 3A grubu yani tüm yer 
hizmetlerini yapan 43 yer hizmetleri 
kuruluşumuz var. Burada biliyorsunuz 
gözetim vs. hizmetlerde güvenlikte lisans 
veriliyor ama esas üç büyük yer hizmetleri 
kuruluşumuz var, Türkiye’nin genel 
büyüklüğü bu şekilde.  
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Türkiye’de havacılık nasıl 
gidiyor diyorsanız bu 
kuruluşlarla gidiyor. Şimdi 
önemli kuruluşlarımıza bakalım, 
hâlen 45 havaalanı işletiyor 
Devlet Hava Meydanları. 
Türkiye’nin eskiden tek 
kuruluşuydu havaalanı işleten 
şimdi iki tane özel meydanımız 
var, onun dışındakilerin tamamı 
Devlet Hava Meydanları 
İşletmesinin işletiminde. DHMİ 
aynı zamanda Türkiye’deki 
hava trafik ve hava seyrüsefer 

hizmetlerinden de sorumlu, tüm meydanlarda, tüm Türkiye’de. Tüm hava sahamız 
radarla kontrol ediliyor. Hala da meydanlarımızı ve hava trafik istasyonlarımızı 
kulelerimizi görüyorsunuz. DHMİ’nin 2010 yılı cirosu 1.5 milyar TL bundan sonraki 
rakamlara dikkat edin. Havacılık sektöründeki rakamların ne kadar büyük olduğunu 
göreceksiniz.  
 
1997 yılında biliyorsunuz burada daha önce de söyledi seyrüsefer hizmetlerini 
veriyorum, 615 kontrolörümüz var 8 bine yakın personel içinde bütün Türkiye’deki 
hava sahasındaki uçakların uçuşunu yaptıran, indiren, kaldıran personel kontrolörler 
biliyorsunuz. “Yap, işlet, devret” üzerinde biraz duracağım.  
 
Bu model 1997 yılında geldi, 
önce Antalya Havalimanıyla 
başladı. Eskiden ülkemizde 
havaalanları yapımı 20-30 yıl gibi 
uzun süreçlerde tamamlanırdı. 
Yani planlanması, inşaatı DHMİ 
işletmek üzere devretmesi bu 
kadar uzun bir süre alırdı. 
Havaalanı açıldığında 
eksiklikleriyle karşısına gelirdi 
kurumun. Yap İşlet Devret Modeli 
ise bu konuda hem bir çığır açtı, 
2-3 sene gibi kısa sürelerde 
havaalanı terminallerinin 
yapılması imkânı ortaya çıktı, bir 
de hem modern havalimanları resimleri göreceksiniz, hem de modern işletmeciliği 
Türkiye’ye getirdi.  
 
Halen Türkiye’de Antalya, Atatürk, Dalaman, Esenboğa ve Milas-Bodrum 
Havalimanları terminalleri ya yap işlet devret ya da kira sözleşmeleri kapsamında 
işletiliyor. Yap İşlet Devret süreleri bitince, yani şöyle firma yapıyor karşılığında belli 
bir süre işletiyor, ondan sonra DHMİ’ye devrediyor. DHMİ’de bunu alıyor kendisi 
işletmiyor tekrar ihaleye çıkıyor. Genelde de zaten belli işleticiler devam ediyor. Dün 
bir ihale oldu Adnan Menderes Havalimanının iç hatlar terminalinin yapımıyla ve 
işletmesiyle dış hatlar terminalinin 2015’ten itibaren kirası yılda 650 milyon liraya 
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TEMTAK aldı. İhalelerde bayağı sıkı ihaleler alıyor. Bir de bunları eklersek Sabiha 
Gökçen Havalimanı var İstanbul’da biliyorsunuz, Savunma Sanayi Müsteşarlığı oda 

yap işlet devret kapsamında 
özel sektör tarafından 
işletiliyor. 47 meydanı 
tamamlamamız gerekirse 
Zonguldak’taki havaalanı 
var. O da Zonguldak İl 
İdaresi ve Ticaret Odasının 
kurduğu bir şirket tarafından 
kira şeklinde işletiliyor. 
Burada da devam eden 
kiraları görüyorsunuz.  
 

 
Havaalanlarından devam edecek 
olursak TAV’a geçelim. TAV 2000 
yılında Atatürk Havalimanı’nda 
başlayan terminal işletmeciliğinde 
bugün bir dünya devi haline geldi. 
Yani dünyada havaalanı yapan, 
işleten kuruluşları sorduğunuzda 
artık hangi havacılık konusunda 
gelişmiş ülkeye giderseniz gidin TAV 
oralarda biliniyor. Türkiye’de İstanbul 
Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir 
Adnan Menderes terminallerini 
işletiyor. Antalya Gazi Paşa 
Havaalanı’nı da havaalanı olarak 
bütünüyle işletiyor. Burada 
gördüğünüz resimler İstanbul, 
Ankara ve İzmir’den 18.768 personeli var, 2010 yılı cirosu 785 milyon euro şeklinde.  

 
Bunlar da yurtdışında işlettiği 
meydanlar. Hangi tarihe kadar 
işleteceği Gürcistan’da, Tunus, 
Makedonya’da. Hala birkaç 
yerde daha yeni projeler almak 
üzere çalışıyorlar. TAV 
HAVAŞ’ın %65’ne sahipti ve 
HAVAŞ’a geçti.  
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Yani yer hizmetleri kuruluşlarımızı 
görüyoruz, şu noktadan itibaren. 
HAVAŞ ülkemizde yer hizmetleri 
kuruluşlarından birisi en eskisi 
1958’den beri faaliyette başlangıcı 
kamu kuruluşu şeklindeydi. O 
dönemlerde USAŞ’ta da birleşik 
çalışmaları oldu USAŞ Hizmetleri 
veriyor biliyorsunuz. HAVAŞ özel 
hisselerinin %65’i TAV’a ait, aynı 
zamanda HAVAŞ Türk Havayollarının 
hizmetlerini vermekte olan TGS’nin de 
ortağı.  
 
 

Ülkemizdeki 22 havaalanında 
200 havaalanı şirketleri yer 
hizmeti veriyor. 10 bine yakın 
personeli var, 2010 yılı cirosu 
163,5 milyon euro. İkinci 
büyük şirket Çelebi 
Türkiye’nin ilk özel şirketi 
halen de o şekilde Ankara’da 
1958’de askeri uçak hizmet 
vererek başladı. 9.500 
personeli var, 2010 yılında 
347 milyon TL ciro yaptılar. 
Çelebi aynı zamanda 
yurtdışında da faaliyet 
gösteriyor. Kısa dönem 

terminal işletmeciliği faaliyetleri oldu, ama şu anda ağırlıklı olarak havaalanı yer 
hizmetleri yapıyor. Son olarak 26 havaalanında 250 hava şirketine hizmet vermeye 
devam ediyor.  
 
Diğer önemli bir kuruluş 
TGS. Bu Türk Havayollarının 
yer hizmetlerini yapmak 
üzere Türk Hava Yollarının 
uçak sayısını ve faaliyetlerini 
biraz sonra göreceğiz. Türk 
Havayolları genelde kendi 
hizmetlerini kendi yapan bir 
kuruluş. THY, HAVAŞ 
ortaklığı şeklinde TGS’yi 
geçen sene kuruldular. 6 
havaalanında hizmet veriyor, 
cirosu 30,8 milyon euro, 6 bin personeli var. Türk Havayolları dışında talep geldiğinde 
diğer şirketlerin de hizmetlerini yapmaya yetkili. Havayolu şirketlerimize gelince 14 
şirketimiz var, bunların toplam 361 uçağı var. Bunlar yolcu ve yük taşımacılığı 
yapıyorlar. Kuruluş tarihlerini görüyorsunuz, en eskisi tabii ki Türk Havayolları.  
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Bir dönem piyasaya giren yani 
pazara giren birçok şirket 
oldu, açıldı kapandı. Ancak bu 
şirketler uzun sürelerden beri 
hizmetlerine devam ediyorlar, 
kalıcılıklarını ispatladılar. Üçü 
de sadece kargo uçaklarıyla 
kargo taşımacılığı yapıyorlar. 
Uçakların yarıya yakını 
gördüğünüz gibi Türk 
Havayollarının; 177 uçak.  
 
 

 
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de hava taşımacılığı sektöründe artık herkes hemen 
hemen Airbus’la Boeing’in uçaklarını kullanıyor. Türkiye’deki uçaklardan 203’ü Airbus 
153’de Boeing uçağı. İzair aslında sivil havacılıktan ruhsatlı; fakat uçuşlarını Pegasus 
altında götürüyor. O nedenle ikisinin o şekilde yazmak daha uygun olacağını 
düşündüm, altına not koyarak tabii.  
 
 Aslında sivil havacılık faaliyetleri Türkiye’de Türk Havayollarıyla başladı. Yani önce 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yoktu. Türk Havayolları ya da o günkü adıyla 
Havayolları Devlet İşletmeleri İdaresi vardı, hem taşımacılık yapıyordu hem 

havaalanlarını işletiyordu hem de 
seyrüsefer hizmetlerini yapıyordu. 
Sonra 1946’da tekrar isim 
değiştirdi, ondan sonra şöyle 
bakacak olursak 1984’de Kamu 
İktisadi Kuruluşu haline geldi. 
1990 yılında da bugün bildiğimiz 
özelleşmiş haliyle Türk 
Havayolları 177 uçak taşımacılık 
gelişmelerini görüyorsunuz. 
Yaklaşık 30 milyon yolcuya ulaştı. 
187 uçuş noktasına 2010 yılında 
hizmet götürdü. Dünyanın en 

büyük 25 havayolu içinde, yani dünyanın sayılı havayollarından birisi 17.871 
personeli var, 2010 yılı cirosu 4,3 milyar euro. Reklam kampanyalarını biliyorsunuz. 
Dünya devi olma konusundaki çalışmalarını da biliyorsunuz. Son yıllarda hakikaten 
çok büyük gelişmeler gösterdiler. Türk Havayollarının bir diğer özelliği de kendi 
hizmetlerini çoğunu kendisi vermesi. Burada uçaklarını göreceksiniz, 171 yolcu 6 
kargo uçağı şeklinde.  
 
İştiraklerine bakacak olursanız, hem 
kendi bakımını yapıyor hem ikram 
hizmetlerini hem yer hizmetlerini 
hem de uçak yakıt hizmetlerini 
hepsini kendi sahip olduğu veya 
ortak olduğu şirketler marifetiyle 
yapıyor. Dünyanın büyük 
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şirketlerine baktığınız zaman zaten bu tür yapılaşmayı oralarda görmektesiniz.  
 

Bu aşamada size ülkemizde bir diğer 
önemli yapı olan dernek ve meclis 
örgütlenmesinden de bahsetmek 
istiyorum. Şöyle ki 1989 yılında 
kurulan özel sektör işletmecilerinin 
tamamına yakın üye olduğu TOSHİD 
(Türkiye Özel Şirket Havacılık 
İşletmeleri Derneği) dinamik ve aktif 
bir yapıya sahip, özel sektörde 
işbirliğinin yanı sıra sorunların 
çözümünde ilgili kamu kuruluşları 
denetiminde katkı sağlıyor, düzenli 
toplantılar yapıyor. Üyelerini 
göstermeye çalıştım dediğim gibi 

hemen hemen bütün özel havacılık şirketleri burada üye temsil ediliyorlar.  
 
2005 yılında ise Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Türkiye Sivil 
Havacılık Meclisini aslında bütün 
sektörlerde meclisler oluşturdu, 
bunlardan bir tanesi de Türkiye Sivil 
Havacılık Meclisi. Amaçları sektörel 
gelişmeyi teşvik etmek, 40’a yakın 
kamu kurum ve özel şirket 
temsilcisinden, yani TOSHİD 
tamamen özeldi. TOBB’un 
oluşumunda ise hem kamu 
kuruluşları hem özel sektör 
kuruluşları bir araya geliyorlar. Sivil 
havacılığın gelişimi için yapılması gerekenleri sorunları tartışıyorlar. TOBB’un gücü 
doğrudan doğruya bakanlıklar nezdinde, kamu kuruluşları nezdinde bu sorunların 
çözümüne katkıda bulunmak o açıdan çok önemli bir platform.  

 
Şimdi bahsetmek istediğim diğer 
bir konu sivil havacılıkta en önemli 
hizmetlerden biri olan bakım, 
onarım, yenileme hizmetleri kısa 
adıyla BOY hizmetleri. Çok önemli 
çünkü az önce resimlerini 
gösterdiğim bilginiz olduğu 
uçakların ya da kargo uçaklarının 
yılda yaklaşık 2.1 milyon ABD 
Doları bakım maliyeti var, bu az bir 
para değil. Yani her bir uçak uçağı 
alıyorsunuz yerde tutsanız dâhil 2 
milyon lira bakım maliyeti 
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ödeyeceksiniz. Türkiye’deki uçak sayısına bakarsanız bu yaklaşık 650-700 milyon 
dolarlık bir pazar, eğer bunu Türkiye’de yapmazsanız bu para yurtdışına gider, ne 
kadar çok Türkiye’de yaparsak o kadar Türkiye’de kalır.  
 
Bu hizmetlerde Türk Havayollarının 
rolü çok büyük, yabancı uçakları da 
yapılan bakımın Türkiye’ye önemli 
bir döviz getireceğini biliyorsunuz, 
önemli kuruluşlarımız var, Türk 
Havayolları Teknik, May Teknik, 
MNG Teknik ve artık eskiden şöyle 
diyeyim. Bu bakımlar yurtdışında 
yapılırdı, artık iç pazardaki 
uçakların %85’inin bakımı 
Türkiye’de yani Türk şirketleri 
tarafından yapılıyor. Şimdi en 
büyüğü olan THY Tekniğe geçelim. 
Atatürk ve Esenboğa 
Havalimanında hangar biliyorsunuz bakım hizmeti vermeniz için o uçakların içine 
sığacağı büyüklükte bakım hangarlarınızın olması lazım, bunlarda milyonlarca dolar 
değerindeki büyük tesisler.  

 
Esas olarak Türk Havayolları 
hizmetlerini veriyor, Türk 
Havayolları dışında 160 
müşterisi daha var, 2.900 
personeli var, 2010 yılında yurt 
içinde 659 yurtdışında 64 
milyon TL ciro yaptılar. İç 
pazarda %85, yani Türkiye’de 
yapılan bakımların %85’i Türk 
Havayolları Teknik tarafından 
yapılır. Türk Havayollarının yan 
kuruluşları da var, şuraya 

bakacak olursanız, çeşitli ortaklıklar nezdinde, özellikle motor merkezleri var ki 
dünyadaki ürünlerden biri Pratt ve Whitney ortak Türkiye’de tesisi var. Parça 
imalatına başlamayı planlıyorlar. Uçak içi ekipman yapımına da başladılar, Ankara’da 
bir merkez kurdular. Sabiha Gökçen Havalimanına da şu anda 15 uçak kapasiteli 
yani oldukça büyük bir bakım merkezi ABON deniliyor. Önümüzdeki yıl hizmette 
girmesi bekleniyor. Bu şekilde özellikle Orta Doğu pazarına yönelik kapsamlı bir 
hizmet yeniden sağlanacak. Sadece 3.500 personel burada çalışacak.  
 
Şimdi özel şirket kuruluşlarına 
bakacak olursak, öncelikle My 
Teknik. Kuruluşu 2008 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanında yerleşik, 
yüzden fazla müşterisi var, 
500’e yakın personel 
çalıştırıyor. My Tekniğin bir 
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özelliği de aynı zamanda bakım personeline eğitim vermesi, bu konuda yetkili bazı 
okullarla anlaşmaları var, onların eğitimini de katkıda bulunuyor.  
 

Diğeri MNG Teknik Atatürk 
Havalimanında hangarları var, 
hizmet veriyor. 30 havayolu 
müşterisi var, 578 personeli var, 
MNG’nin diğerlerinden farkı 
özellikle component bakım, yani 
uçak üzerindeki parçaların 
bakım hizmetlerinde 
yoğunlaşmış vaziyette. My 
Teknikle MNG yurtdışına 
açılmak için fırsat kolluyorlar, o 
sektöre de girmek istiyorlar.  
 

Uçak imalat sanayine gelince 
elbette ki akla gelen ilk ve tek 
kuruluş TAİ Türk Havacılık 
Sanayi. Tasarım, montaj, imalat 
yapıyor. Parça component 
imalatında çok gelişti. 3 bin 
personeli çalışıyor. Bizim için 
önemli olan Airbus ve 
Boeing’de iş yapıyor, yani sivil 
uçaklarda bu çok önemli ve her 
gün yaptığı işin kapasitesi daha 
da artıyor. Yani sektör içinde 
dünya havacılık sektörü içinde 
daha iyi bir yer almaya devam ediyor. Önemli projelerinden Türkiye’de biliyorsunuz 
bir sivil uçak yapılmaya çalışılıyor, bir kuş uçağı. Bu projede epey yol kat ettiler. 
İnsansız hava aracı ki biraz Ulaştırma Bakanlığı rehberi içinde bunu göreceğiz. Atak 
Helikopter askeri bir helikopter geliştirilecek, bu konuda da çok önemli aşamalar var. 
Yani TAİ ile imalat sektörüne de bir yerden girmiş vaziyetteyiz. Şimdi tekrar dünyaya 
döneceğiz, şuraya bakacak olursak ekonomide ya da dünyada her şey her gün aynı 
gitmiyor biliyorsunuz, çeşitli dönemlerde çeşitli krizler yaşıyoruz. Bu krizlerden en çok 
etkilenen sektörlerden biri de havacılık.  

 
Şöyle bakarsak 1973 ve 1979’da 
Petrol krizleri vardı. 1990-1991’de 
Kuveyt Savaşı yaşandı. 1997’de 
Asya Finans Krizi, 2001’de ABD 
dünya ticaret merkez saldırıları ve 
akabinde de 2002-2003’de yeni 
güvenlik önlemleri ki maliyetler çok 
yüksekti. Bunların etkilerine 
baktığınız zaman görüyorsunuz, 
hafif duruyor kısa sürelerde bu 
duraklama devam ediyor. Ancak 
havacılık gene tırmanmaya devam 
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ediyor.  
 
Yani etkileniyor etkilenmesine ama 
etkilenmekten de çok çabuk çıkıyor. 
Gelişime bakarsanız 1970’den 
itibaren oklara baktığınızda her 15 
yılda bir hava taşımacılık 
faaliyetlerinin iki katına çıktığını 
görüyoruz. %5 - %6’lık gelişmeler 
zaten bu oranı veriyor. Önümüzdeki 
20 yılda ise %4,8 artış bekleniyor. 
Bu da aynı artışın 15 yılda bir aynı 
iki katlamanın devam edeceğini 
gösteriyor.  
 
 
 

Diğer önemli faktör de uçak yolcu 
doluluk oranları, siz havayolu 
şirketleri olarak uçaklarınızı 
hizmete sunarsınız. Bu bir kapasite 
arzıdır. Belli yolcu gelir, taleptir. 
Uçağın doluluk oranına bakarsınız, 
uçağınızı ne kadar doldurursanız o 
kadar çok kar edersiniz. Hizmetiniz 
o derece karlı olur ve o derecede o 
hatlardaki uçuş sayısını 
arttırırsınız. 1970’ler, 1980’lere 
baktığınızda %55’ler, %60’lar, 
%65’ler gibi hakikaten çok düşük 
uçak doldurma oranları vardı. Yani 

uçaklar yarı yarıya ya da %60 yolcuyla kalkıyordu. Bugüne geldiğimizde ise bu oran 
%80’lere yanaştı. Yani örneğin 180 kişilik bir uçakta 144 koltuğun dolması demek. 
Koltuklar ne kadar dolarsa iş o kadar karlı olur, havacılık o kadar çok gelişir, 
yaygınlaşır. Türkiye’de 2010 yılındaki tüm uçuşlara baktığımızda bir düşüşe isabet 
eden yolcu sayısı 127 tüm uçuşları sayıyoruz burada. Bu 2011’in ilk 9 ayında ise bu 
sayı 131’e çıktı, bu da güzel bir sayı gene %75-%80’ler arasında oturuyor. ACI 
verilerine göre dünyadaki tüm uçuşlara baktığımızda 2010’da gerçekleşen doluluk 
oranı %78 gözüküyor, bu da çok güzel bir oran ve yükseleceğe benziyor. Zaten 
%90’ların üzerinde 
bulamazsınız, genelde bütün 
dünyayı dikkate aldığınızda yani 
%80 arası bir rakam, dünya sivil 
havacılığın gelişimi için çok 
önemli bir doluluk oranıdır. 
Şimdi uçak imalatçısına 
Airbus’a ve Boeing’e bakalım ki 
biraz önce söyledim. Dünyada 
artık yolcu ve kargo 
taşımacılığında pazarın 
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tamamına yakını bu iki şirketin elinde, bu iki şirketin uçaklarıyla uçuyorlar. Boeing çok 
eski bir firma, 1916 yılından beri faaliyette hem sivil hem de askeri uçak parça üretim 
imalatı yapıyor. 160 binin üzerinde personeli var, 70 ülkeden üretim katkısı alıyor. 
Üretim katkısı demek, yani 70 ülkeden parça imalatı alıyor, yani bir uçak bir yerde 
yapılmıyor ya da bir fabrikada bir uçağın tamamı yapılmıyor. Değişik yerlerde 
yapılıyor, tek bir yerde montajı yapılıyor, bir araya geliyor. Halen piyasada 13 binin 
üzerinde uçağı uçuyor. Yaklaşık 20 binlik bir uçak döngüsü var. Şu anda dünyada 
uçan bunun 13 bini, yani aslında şu anki duruma göre pazar payı %65 civarında 
Boeing uçaklarının.  

 
4.200 kesin siparişi var, bu kesin 
sipariş demek bugünün tarihi 
itibariyle aldığı sipariş sayısı bunun 
hepsini bir yılda verecek demek 
değil. Bir yılda uçak şirketlerinin 
yapabildiği biraz sonra göreceğiz. 
Uçak sayısı 500 civarında ki ileride 
bu sayı arttırmak zorunda 
kalacaklar onu da göreceğiz. 
Boeing’in kuruluşu 1974, Boeing 
aslında bir Avrupa kuruluşu 
Amerika’ya karşı kuruldu. Çünkü 
dünyada tek pazar Amerika’ydı 
eskiden biliyorsunuz.  

 
Boeing uçakları Mac Dagles Uçakları Mİ’ler vardı. Tek pazar şeklinde gidiyordu. 
Avrupa ülkeleri bir araya geldiler Fransız, Alman, İspanyol ortaklığı şeklinde Airbus 
firmasını ortaya çıkarttılar, şu anda 54 bin personeli var. 30 ülkeden üretim katkısı 
alıyor. İşte o 30 ülke içinde demin Boeing’den bahsettik, Airbus’tan bir ülkede Türkiye 
TAİ’de parçalar yapılıyor. 6.500 tane uçağı şu anda faaliyette, yani pazarın %30-
%35’i şeklinde. Onun da aldığı kesin sipariş sayısı şu anda 5.200, yani önümüzdeki 
yıllarda 5.200 uçağı satmış vaziyette diyebiliriz.  
 
Öngörülere bakınca dünyada sivil 
havacılık pazarı çok hızlı bir şekilde 
gelişiyor ve uçaklarda eskidi. Yani 
son uçaklar 20-30-40 bakımı 
yapıldıkça uçabilirler. Ancak kısa 
dönemde bayağı yüksek sayıda 
uçak değişimi gerekecek. Airbus’ta 
Boeing son iki senedir, sürekli 20 
yıllık ileriye dönük tahminler 
oluşturuyorlar, hem kendi pazardaki 
paylarını görmek istiyorlar hem de 
dünyaya bunu göstermek istiyorlar. 
Mevcut 21.500 uçak var, bu uçak 
sayıları hep biraz değişken göreceksiniz. Çünkü mesela ACI’ya göre 9 bin kg 
üzerindeki tüm ticari uçaklar 24.684 oluyor. Ama Boeing’in yaptığı çalışmada 21.500 
çıkıyor, Airbus’ınkinde hep aynı şekilde. Bu da kendi kategorilerine göre uçakları 
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değişik sınıflarda saymaları ve toplamaları yüzünden kaynaklanıyor, onu biraz sonra 
tabloda göstereceğim. 
 
İki devin yaptığı çalışmaya göre 20 yıl içinde trafik artışı %4,8 olarak gerçekleşecek 
devam edecek. Yani trafik aşağı yukarı %157 artacak, yolcu taşımacılığı uçak 
harekâtı. Yine bu hesaplamalara göre her yıl 1.350 adet yeni uçak devreye girecek. 
32.500 yeni uçak 2030’a kadar karşılığı 3,5 - 4 trilyon dolar böyle bir para var.  
 
Bu uçaklardan 20 bini tek koridorlu, yani bu Türkiye’de uçan uçaklar diye bakın. 
6.500’ü de 150 koltuklu. Uçakların çoğunluğu Asya Pasifik pazarına gidecek. Şöyle 
şu anda Amerika pazarı önde ileride Asya pazarı öne geçtiğini göreceğiz. Sonuçta 
2030 yılında 37.800 tane uçak olacak, bugünkü sayıyı 21.500, 20 yıl sonra 37.800 
neredeyse iki katına yaklaşıyoruz. Şu anda dünyada 39 tane mega şehir var. Mega 
şehir dediğiniz zaman günde 10 binden fazla uluslararası yolcusu olan demek bu 
sayıda 87’ye çıkacak ve İstanbul’da bunlardan biri olacak. Yine bu şirketler der ki biz 
motor, yakıt tasarrufunu %15 oranında sağlayacağız.  
 
Yaygın biyoyakıt tüketimine geçeceğiz ve de daha az karbon salınımı sağlayacağız. 
Airbus’ın uçak öngörüsüne bakarsanız, toplamda 26.921 yolcu uçağı 939 kargo 
uçağı alacağını söylüyor. Grafiğe dikkat ederseniz mevcut uçaktan yeni uçağa geçiş 
şeklinde gösteriyor. Boeing’de 16.752’si yeni 37.816 uçak görüyor. Aslında şu 
tablodan daha kolay takip edeceğiz Airbus’în öngörüsü, Boeing’in öngörüsü. Farkı da 
Airbus yolcu uçağında 100’den fazla koltuğu sayıyor, kargo uçağını 10 tondan fazla 
kapasitesi olarak, Boeing ise tüm yolcu uçaklarını sayıyor. Yani aslında yuvarlak 
hesap yaparsanız 40 bin uçağı bulacağız diye bakabiliriz, 20 binden 40 bine. Pazar 
gelişiminde ise şu anda Amerika pazarı önde, Amerika’daki iç hat taşımacılığı çok 
yüksek, daha önceki slaytlarımızda Amerika’daki meydanların uçak ve yolcu 
taşımacılığında ne kadar büyük rakamlara sahip olduğunu gördünüz. Ama bu durum 
2030 yılında değişiyor ve Asya Pasifik öne geçiyor. Onun için özellikle Boeing ve 
Airbus firmaları Asya’da yapılan fuarlara çok dikkatli bir şekilde katılıp uçak satmaya 
çalışıyorlar. Bir diğer nedeni de uçaklarının bu fuarda satılması sansasyonel haber 
oluyor, toplu uçak satımları. Pilot ve teknisyen ihtiyacına bakacak olursak, 2030 
yılında 230 bin yeni pilota ihtiyaç var, şimdiki sayıda o kadar dikkat edin. Teknisyen 
sayısına bakacak olursak, 140 bin yeni teknisyene şimdiki sayı 180 bin, yani onlar da 
ikiye katlıyor.  

 
Ulaştırma Bakanlığı öngörülerine 
gelince, Ulaştırma Bakanlığı 
bundan iki sene kadar önce bir 
şura yaptı, 10. Ulaştırma Şurası. 
En kapsamlı şuralardan biriydi. 
100 küsürün üzerinde hedef 
tespit ettim. Ancak bunların en 
önemlilerine bakacak olursak bir 
kere dünyada sivil havacılık 
taşımacılığında ilk 10’a girmek 
istiyorlar, Ulaştırma Bakanlığı’nın 
hedefi bu. Şu anda 16 sıradayız, 
yani ilk 20 içindeyiz, neden 
olmasın. Halen uçak hareketi 
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%1,2 yolcuda %2 olan payımızı %5’e çıkarmak, yani katlamak istiyor. Aslında 
dünyada havacılık gelişmeleri %4-%5 şeklinde Türkiye’de %15’lerin üzerinde gidiyor. 
Bu şekilde devam ederse bu hedefini de yakalaması mümkün olacak. Aktif havaalanı 
yani kullanılan uçak seferi yapılan havaalanı sayısı 47’den 80’e çıkarmak istiyor, bu 
da mümkün. Diğer uçak filosundaki o 361 uçağı 750’ye çıkarmak istiyor ki bunu 
söyledikleri iki sene 330 civarındaydı, son iki senede 30 arttı. Zaten yolcu sayısı 
Türkiye’de ve uçak sayısı bu şekilde artacaksa bu uçak sayısını revize edilmesi 
lazım, bizim yaptığımız ilk hesaplara göre bine çıkması lazım. En önemli hedefi de 
uçak bakım pazarındaki %2,5 olan payını %10’a yükseltmek istiyor ki Türk 
Havayolları Sabiha Gökçen Havalimanında kurmakta olduğu 15 uçak kapasiteli, yeni 
tesisler bunun önünü açabilir.  
 
Diğer bir hedefi kendi uçağını yapmak ve en önemli hedefi de insansız uzay uçuşunu 
gerçekleştirmek, bunu istiyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın belki takip ettiniz bir iki hafta 
önce yeni yasası çıktı, Teşkilâtlaştırma Bakanlığı Teşkilâtı yeniden yapılandı ve bu 
bağlamda artık bakanlığın ana bünyesinde Havacılık ve Uzay Genel Müdürlüğü 
kuruldu, bu da bakanlığın hedefini gerçekleştirmedeki takipçiliğinin bir göstergesi.  

 
Geleceğin hava seyrüseferleri 
artık böyle olacak, tamamen 
uydu tabanlı, data ses aktarımlı 
sistemler kullanılacak. Yani 
manüellikten otomasyona 
geçiliyor. Uçakların tamamında 
hem yerle çarpışmayı 
önleyecek, hem birbirleriyle 
çarpışmayı önleyecek öyle bir 
durum halinde kendini otomatik 
kurtaracak sistem ve cihazlar 
uçuş emniyetli en üstte hava 
serisi, süper emniyetli 

maksimum derecede her şey en son teknoloji. Dünya teknolojisinin ilerlemeye 
zorlayan en önemli sektörlerden biri zaten havacılık sektörü. Diğer bir slaytımız çevre 
duyarlı dostu havaalanları. Uçaklardan bahsederken yakıt tasarruflarından karbon 
salınımlarından bahsetmiştik. Özellikle Avrupa havaalanları çevre konularında çok 
hassas sürdürülebilir, çevre politikaları için çalışmalar yapıyorlar, bu Türkiye’de de 
başladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeşil havaalanı için projeler geliştirmeye 
başladı.  
 
Şimdi çevre duyarlı, çevre dostu 
dediğimiz zaman ne anlıyoruz? 
Önce iklim değişikliği, hava kalitesi 
enerji tüketimi. Hava kalitesi 
korunacak, burada ne yapmanız 
lazım, gaz salınımlarını en aza 
indirmeniz lazım. Enerji tüketimini 
azaltmanız lazım veya yeşil 
enerjiye yönlenmeniz lazım. Yeşil 
enerji nedir? Tüm ürünlerdir veya 
güneş enerjisidir veya elektrik 
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enerjisinin yerine dizel biyoyakıt kullanmak sağlam enerjidir. Atık yönetimi geri 
dönüşüm bu Türkiye’de de başladı. Özellikle yap - işlet - devret kapsamında işletilen 
havalimanlarında atık geri dönüşüm alanları çok arttı ve atığın kaynağında 
ayrıştırılmasına başlandı. Su kalitesi tüketimi atık su ve arıtma tesisleri suyu bir kere 
kullanmamız lazım, mutlaka arıtma tesisinden hiçbir şey yapamıyorsanız 
havaalanında mevcut kullandığınız suyu en azından tekrar havaalanının yeşil 
bölgelerinde kullanabilirsiniz, bu tür tedbirler.  
 
Uluslararası Havacılık Teşkilâtı uçak gürültülerinin önümüzdeki dönemlerde 
azaltılması için çalışmalar yapıyor. Ancak bu yetmiyor aynı zamanda havaalanları 
idarileri de havaalanları uçuş rotaları veya iniş usullerinde çeşitli düzenlemeler 
yapıyorlar. En azından gürültünün aynı merkezlerde sürekliliğini azaltmaya 
çalışıyorlar. Son olarak da doğal yaşamın korunması.  
 
Sonuca gelecek olursak gördük ki Dünya’da ve Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri 
hızla gelişiyor, hava taşımacılık faaliyetleri artıyor. Dünya’da %4,8 artış bekleniyor 
dedik. Yolcu sayısının 5 milyardan 12-13 milyara 21.500 olan yolcu uçağının 32 
binlere ya da 32 bin yeni olmak üzere 40’e çıkacağını da söyledik. Türkiye’de gelişim 
çok daha hızlı %15’ler civarında devam ediyor artışlar. 20 yıl içinde 2030’da 
Türkiye’de üç katına yükselme, yani 350-360 milyon yolcu bekleniyor. Uçak sayısının 
361’den 750 ya da 1000’e çıkması, uçak imalat ya da bakımda daha ileriye gidilmesi 
Dünya’da söz sahibi olması bekleniyor. Finansal açıdan bazı önlemlerin alınması da 
tabii ki zorunlu kapsamlı bir plan dâhilinde, tüm kuruluşların, sektörün tüm 
paydaşlarının içinde olacağı bir plan dâhilinde alt yapı gelişimi hızlandırılması lazım. 
Hava seyrüsefer ve havaalanları kapasitelerinin mutlak şekilde geliştirilmesi lazım, 
bazı havalimanlarımız kapasitelerine geldiler, örneğin Atatürk Havalimanı. Personel 
eğitim imkânı da arttırılmalı, kalite ve sayısal yönden gelişim sağlanmalı, sadece 
sayısal değil burada kalite çok önemli, eğitim çok önemli ve her yerde her zaman 
altını çiziyoruz, sektörel işbirliği güçlendirilmeli.     
 
Soru 1: Türkiye’de çalışan teknisyenlerin % kaçı Türk veya % kaçı yabancı acaba? 
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: Türkiye’de mi? Tamamı yakını Türk. Yani Türkiye’de 
çalışmak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü elindeki mevcut lisansını validasyon 
yaptırması gerekiyor. Teknisyen konusunda yabancı teknisyenler seçilenler özellikle 
küçük şirketler, yani Türkiye’de kendi bakımını mevcut şirketler ya da bakım 
müesseselerinden yaptıramayacak olanlar helikopter şirketlerine veya küçük uçak 
işletmecilerinin de oluyor, büyüklerde pek yok, genelde kendi teknisyenleri devrede 
pilotlarda da bu aynı şekilde. Pilotlarda sezonsal sıkışmalarda Türk Havayolları başta 
olmak üzere diğer şirketlerin pilot talepleri oluyor. Ama normal operasyonda kendi 
pilotlarımızla uçtuğumuzu söyleyebiliriz, teknisyenler içinde. 
 
Soru 2: Teknisyenlerin eğitimlerini yurtdışı kaynaklı mı alıyor yoksa kendi içimizde mi 
eğitiyoruz; çünkü bazı sertifikalar olması gerekiyor, onun için soruyorum.  
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: Şimdi teknisyenler biliyorsunuz bugüne kadar 
Türkiye’de genel kaynak Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ydı veya Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın havacılık birimlerindendi oradan geçiş, pilotlarda da bu şekildeydi 
biliyorsunuz. Ancak 1980’lerden sonra Türkiye’de hem pilot hem de teknisyen eğitimi 
veren müessese sayısı çoğaldı. Önceleri 6 aylık veya yıllık şeklinde kurslar şeklinde 
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düzenlenen bu eğitimler bugünkü Dünya ve Avrupa kuralları nedeniyle daha uzun 
süreçlerde 2 ile 4 yıllık süreçlerine kaydırıldı ve kendi teknisyenlerimizi yetiştirmeye 
başlandı. Şimdi bu eğitimler çok pahalı eğitimler, yani kimse yurtdışına gidip de bu 
eğitimi alıp Türkiye’de çalışayım diye düşünmez. Bence Türkiye’nin potansiyeli yavaş 
yavaş bu eğitimleri verebilecek düzeye geliyor. Yani pilotlarımız da, teknisyenlerimiz 
de artık Türkiye’de eğitilip, Türkiye’de hizmet verecek diyebiliriz. Zaten yurtdışında 
eğitim alıp da gelen pilotu da, teknisyeni de çok az gördüm. Ama şunun da altını 
çizmek lazım, özellikle pilotlukta ve teknisyenlikte bir tip sertifikasyonu var. Yani pilot 
oluyorsunuz veya teknisyen oluyorsunuz veya o uçak tipinde uçmak veya bakım 
yapmak için tip sertifikasyonuna sahip olmanız lazım. Eğer bu teknolojik eğitimi 
Türkiye’de size veren yoksa ya da bu uçak tipi Türkiye için yeniyse o zaman 
çalıştığınız firmanın zaten ya yurtdışından eğitmen getirip sizi burada bu eğitimi 
aldırması ya da yurtdışına göndermesi gerekiyor. Bu ayrı bir konu genel eğitim bir 
ayrı konu, benim size söylediklerim genel eğitimdi. Genel eğitimin Türkiye’de olması 
bence uygun ve bunda da yeterli kaynaklara sahibiz diye düşünüyorum.  
 
Soru 3: Hocam sizin bahsettiğiniz bu büyüme rakamları sanki yolcu uçaklarının 
rakamları. Eğer mesela 5 bin kilonun altında hani daha özel birkaç kişinin 
kullanabileceği bir uçaklar pazarında nasıl görüyorsunuz, bu nasıl büyüyecek? 
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: Şöyle dünya havacılık dediğiniz zaman herkesin 
baktığı önce yolcu ve kargo taşımacılığı, yani 9 bin kg üzerindeki uçak 9 ton 
üzerindeki uçaklara bakıyorlar. Koltuk sayısı olarak da ülkelerin ve şirketlerin indiği 
sayı 50 koltuk bunun altı genel havacılık sayılıyor. Genel havacılık sayı artışında belli 
bir artış var, şöyle diyeyim bunu sadece Türkiye’deki son yaptığımız havaalanında 
mastır plan çalışmalarında gördüklerimizden esinlenerek söyleyebilirim. Mesela şu 
anda Dalaman Havalimanın da, Bodrum Havalimanında kendi uçağıyla gelenler ve 
orada birkaç gün uçağını tutanlar yüzünden hava alanlarında sıkıntı yaşanmaya 
başladık. Yani dünyada gelişiyor, kişilerin kendi uçaklarıyla uçuş faaliyetlerinde 
bulunması gelişiyor. Artı kişilerin uçuşa yönelik eğilimleri büyüyor, eğitimler büyüyor 
ki demin size gösterdiğim Cessna 100 binincisi uçak esprisi oydu. Cessna uçağı 
küçüktür iki kişilik, dört kişilik uçaklar bunlar. Yani o tarihte bile 100 bin şu an 
herhalde milyonlarcası uçuyor. Bazı ülkelerde bu faaliyetler çok yok, ülkemizde 
olmasa dahi yani gelişiyor gözüyle bakabiliriz. Ama şu anda size istediğiniz net bir 
rakamı veremem, o kadar donanımlı değilim bugün. 
 
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu: Türk Havayollarının 
gelişimi sağlıklı mı gidiyor sizce? Yani çok sık uçmasak da işte İstanbul’a uçuyoruz 
başka yerlere uçuyoruz. Uçağa girdikten sonra bir yarım saat, 45 dakika ve yahut o 
civarda beklemeler oluyor. Pilot isimleri anons ediliyor, duyuruluyor yabancı pilot 
isimleri oluyor. Şimdi acaba planlı gidebiliyor mu Türk Havayollarının gelişmesi?  
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: Şimdi Türk Havayolları 2008 yılında kriz ortamı değişik 
bir ticari yaklaşımla değerlendirmek için çok büyük bir atılıma geçti. Şöyle ki birçok 
dünya ve Avrupa havacılık şirketi bu kriz ortamında piyasadan çekilmeye çalışırken 
ya da küçülürken ya da birleşmelere giderken Türk Havayolları ben bu boşluğu 
doldururum dedi ve büyükte bir reklam kampanyasıyla bu işe girdi. Rakamlara 
baktığımız zaman artışları çok güzel, özellikle çoğu basın bülteninde ya da işte 
gazetede, medyada gördüğünüz transit yolcu da inanılmaz bir rakam 6,5 milyon gibi 
bir yolcuya ulaştı. Transit dediğimiz yani Avrupa’dan getiriyor, İstanbul üzerinden 
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doğuya ve ya doğudan getiriyor yine İstanbul üzerinden batıya ki bu yolcu iki kere 
uçuruyor, çok para kazanıyor. Bu arada bu yolcular için de çok hızlı bir şekilde 
büyüdü. Bunu bizde aramızda çok değişik ortamlarda tartışıyoruz kimi bu hızlı 
büyümeyi tehlikeli görüyor, çünkü havacılıkta uçak yerde kaldığında anında 
batarsınız. Yani çok pahalı demin sadece bakımına 2,1 milyon dedik, bunun pilotu, 
teknisyen kadrosu 20 bine yakın personeli çalıştırılmasını düşünürseniz çok riskli bir 
sektör. Ancak hem dünyada gelişiyor hem Türkiye’de gelişiyor. Özellikle Ulaştırma 
Bakanlığı 2002’den beri uyguladığı iç hat politikası ki Türk Havayolları ondan da bir 
avantaj çıkarttı. İç hattı üzerinden hafifçe Anadolu Jet’e aktardı. Kendisi tamamen dış 
hatta yönelerek daha karlı bir ortama geçti. Bir sorunuzun bir kısmına cevap vermek 
isterim, uçağın içinde neden bu kadar uzun süre bekliyoruz? Şimdi Türkiye’de Atatürk 
Havalimanı %97-%98 kapasitesine geldi. Slot sayısı biraz daha arttırıldı, kapasite 
%90’lara düşürüldü. Yani biraz daha uçak trafiği alınır şekle geldi. Fakat Atatürk 
Havalimanında bizim sektör olarak sıkıntımız çok, birbirine V şeklinde bağlanan iki 
tane pistimiz var, yani iki pist ucu birbirini kesiyor. Rüzgâr yönü müsait olduğunda bir 
pist iniş bir pist kalkış için kullanılabiliyor. Ama rüzgâr yönü yandan estiği anda tek 
pistte düşüyor ve bütün uçaklar otomatikman beklemeye giriyor. Herhangi bir iki 
uçağı sizin uçağınızın kalkışından önce gecikmeye sebep olması da her saat 
birimindeki slotlar, yani uçuş sayısı belli olduğundan zincirleme olarak kayıyor. 
İstanbul artık ben Avrupa Yakası’nda ikinci meydanımı istiyorum diye bağırıyor. Yani 
hem park yerlerinden büyük sıkıntımız var hem de pisttin kullanım sürecinden 
kaynaklanan. Yani şu anda orada DHMİ’nin TAV’ın ve Türk Havayollarının bulunduğu 
bir komisyon, yani o meydanı en şekilde, en hızlı şekilde, en çok uçağı yolcuya 
hizmet veren şekilde götürmek için sürekli dinamik bir çalışma içindeler. Ama meydan 
kuleye yakın çalışıyor, sıkıntı kaynağımız bu ki bu diğer meydanlara Ankara’dan 
kalkanken de İstanbul’da da bir sıkışıklık varsa sizi burada bekletmeyi tercih ediyorlar 
veya havada bekletmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla inemezsiniz. İki farklı konu ama 
uçağı Türk Havayolları olduğu için hep Türk Havayolları geç kalıyor diyorlar, ama 
altta başka faktörler de var.  
 
Soru 5: Amerika iç hatlar konusunda sayı olarak çok ileride bu nasıl oluyor? Bir de 
ikincisi şimdi Türkiye’de hızlı tren olayı gündeme gelecek özellikle Ankara İstanbul 
arasında bir buçuk saate inmesi düşünülüyor ve bunun daha da yaygınlaştırılması bu 
iç hatlara bir şey yaratır mı? İnsansız hava uçuşundan bahsettiniz. Biz şimdi bir uydu 
göndermek için başka ülkelerden şey talep ediyoruz, bazen Hindistan gibi böyle bir 
sistem mi düşünülüyor bir roket gibi alakalı bir şeyler yapılması mı düşünülüyor? 
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: İlk sorunuzda Amerika’daki pazar payı çok yüksek 
ama bu ikiz kulelerden sonra muazzam bir trafik düşüşü oldu, uzaklaşıldı. O rakamlar 
bu şirketlerin bir kısmını zor duruma düşürdüler. Bir de Amerika’nın iç hatları tarifeli 
pazarı büyük bir Pazar, bu tarifeli pazar sürekli sefer koymanız gereken yani düzenli 
seferleri muhafaza etmeniz gereken bir Pazar, uçakların sürekli uçtuğunda yolcuların 
azaldığı, doluluk oranı azaldığında belirli bir zararı beraberinde getirir ve bir işletme 
maliyetleri. Açıkçası tam bir detayını bilmiyorum, ama benim bildiğim yeterli 
frekanslarda yeterli doluluk oranlarını yakalayamadıkları için maliyet artışından 
kaynaklanan sıkıntılar yaşanıyor ve hala da yaşanmaya devam ediyor. Amerikan 
pazarındaki yolcu artışları da zaten önümüzdeki yirmi senede o kadar yüksek 
beklenmiyor. İşte Asya pazarına kayıyor. Amerika biraz daha sıkıntılı dönemler 
geçirebilir kanaatindeyim. Avrupa iyiye gidiyor, Asya pazarı da iyiye gidiyor. Oradaki 
yolcu hareketi şirketleri iyi bir duruma getirecek ama Amerika için aynı şeyi 
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söyleyemem. Bir de orada rekabet daha kırıcı, fiyatlar daha düşük, çok değişik 
etkenler var.  
 
İkinci sorunuz hızlı trendi, hızlı tren Ankara - Konya başladı, Ankara - Eskişehir 
başladı. Konya’ya pek uçak şeyi olmadığı için Eskişehir’de bu rakamları göremedik. 
Herhalde bizim önümüze çıkacak ilk gösterge Ankara - İstanbul arası başladığında, 
şu anda Ankara’dan İstanbul’a havayoluyla 3 saate gidiyorsunuz, 1 saatte 
gitmiyorsunuz. Karayoluyla da 5 saatte gidiyorsunuz. Hızlı tren bunun ortalarında bir 
yere giderse ve rakam olarak şu anda 50-60 liraya gidiliyor ama Atatürk 
Havalimanına ben kendim gitmeye kalktığımda 200’le 400 lira ödüyorum. Mutlaka ve 
mutlaka etkileyecek, zaten Avrupa’da yapılan çalışmalarda ki Avrupa’da çok 
kapsamlı hızlı tren projesi var, Avrupa başkentleri arasında özellikle ve havaalanları 
bağlantılı olarak sadece yolcuların değil hızlı kargo trenini de devreye sokacaklar. En 
az %2-%5 başlangıçta, sonradan %20’lere varan bir yolcunun hızlı trene 
kayacağından bahsediliyor. Türkiye’de bekleyip göreceğiz. Yani şu anki hızlı tren 
yapılan hatlar o kadar şey değil. Mesela bir Antalya hattına eğer ileride bir hızlı tren 
olursa Ankara Antalya direkt gidemediğimiz çoğu zaman düşünürseniz pazarda 
konumuna göre o işten oldukça büyük pay alırsınız.  
 
Üçüncü konumuza gelince insansız hava aracı, insansız hava aracı deyince ben 
uzaya kendi uydumuzu kendi imkânımızla göndermek olarak bakıyorum. Yani 
göndereceğiz ve geri dönecek, sonuçta olay bu bir şey yerleştirilecek. Yani ne 
yerleştirilecek işte bir uydu yerleştirilecek ve geri dönecek bunu yapmak istiyoruz. 
Dünyada biliyorsunuz bu iş ikiye bölünüyor. Birisi roket kısmı birisi de uzaya 
gönderdiğiniz o dönüşü yapacak olan kısım diyelim. Şimdi roket uzay istasyonu çok 
büyük bir olay zaten bildiğim kadarıyla Amerika’da var, Rusya Kazakistan’da var, 
Hindistan’da var, Çin’de ve Japonya’da var.  
 
Katılımcı 1: Bütün dünyadaki aslında uzay çalışmaları bir başlangıcı önce bir askeri 
alanda çalışma başlıyor. Askeri alandaki bu çalışmayı işte sivil havacılık işleri 
arkasından da uzay işleri başlıyor. Türkiye şu anda biraz silahını kendisi yapmak 
üzere kurulu bir şeyi var, yani önce silahımı ben kendim yapayım. Bütün gücünü yani 
TAİ sivil sektörde ufacık bir uçak yapıyor şu anda ama mesela işte F-16’yı yapıyor, 
helikopter askeri o kısmı tamamladıktan sonra bence sivil havacılık sektörü, 
arkasından da uzay sektörüne yönelecek, yani tüm işgücü oraya doğru gidecek. Yani 
bir süresi olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 10 sene daha askeri, sonraki 10 sene 
belki sivil havacılık yani 2023 civarlarında da uzayla ilgili çalışmaları göreceğiz. Yani 
kendi uydumuzu da atmak istiyoruz.  
 
Katılımcı 2: Bir iki hafta önce İran içinde maymun olan bir uzay aracını göndermeye 
çalıştı ama başarılı olamadı. Ama girişimi bile takdir edilecek bir şey. Biz çok fazla 
gerçekleştirebilir miyiz çok emin değilim.  
 
Soru 6: Teknik yani eleman olarak görülenler, hani onların çalışacağı alanlar belli 
ama o bizde böyle biraz soyut kalıyor. Bir işletmecilik var ama işte ne şekilde 
olacağını konusunda, ne işleteceğimiz konusunda endişeliyiz? 
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: O kadar kuruluş koydum oraya yer hizmetleri 
kuruluşları. Şimdi bir kere şuna dikkat edelim, kimse okuldan mezun olduktan sonra 
bir yere gidip müdür ya da bir şirkette patron olmaz. Belli bir deneyim süresi, belli bir 
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çalışma süresi gerekir. O şirkette adaptasyon sağlayacaksanız belli aşamalardan, 
belli kadrolardan geçeceksiniz, tepelere doğru çıkacaksınız. Sizin en büyük 
avantajınız bugüne kadar Türkiye’de dünyada da öyleydi zaten. Bu meslek değişik 
disiplinlerden gelen kişilerin bu kuruluşlarda tesadüflerle işe girmeleri ve işi orada 
öğrenerek yükselmeleriyle oluşuyordu, şimdi ise artık bu işin okulları var. Yani 
sonuçta sizler bunun eğitimi görerek gireceksiniz ve hızlı bir şekilde belli 
kademelerden geçerek bu kuruluşlarda yönetici olarak çalışacaksınız. Yine 
söylüyorum bugün Türkiye’de bazı istisnai meslek grupları hariç kimse girer girmez 
yüksek maaşlar almıyor. İnanmıyorsanız üniversitelere bakın. Ama becerilerinizle ben 
size özellikle konuşurken rakamlara dikkat edin dedim. Havacılığın rakamları milyar 
eurolarla veya TL’lerle ölçülüyor, rakamlar çok güzel ve sizde belli aşamadan sonra 
belli yere geldiğinizde bu rakamları kazanmaya başlayacaksınız. Yani eğitiminizi iyi 
alırsanız, verilen eğitimi kendinize en iyi şekilde yansıtırsanız. Özellikle yabancı dil 
bilginizi ihmal etmezseniz belli kademelere gelmeniz ve iyi maaşlar iyi ücretler 
almanızda hiçbir neden yok.  
 
Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu: 4 sene sonra mezun oldu Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği Bölümünden. Nasıl bir pozisyonla başlar yani parasını bir kenara 
bırakalım. Nerede çalışacağım diyor mesela? Nerelerde çalışabilir?  
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: Şimdi Hava Ulaştırma İşletmeciliği öncelikle 
havaalanları konusundaki bütün birimlerde çalışabilir, özel sertifikaya ait olmayan 
konularda. Onun yanı sıra havayolu şirketlerinin hepsinde çalışabilir. Artı yer 
hizmetleri kuruluşunda çalışabilir. Artı havacılığa doğrudan veya dolaylı iş imkânı 
sağlayan turizm işletmeleri diyeyim, yani bu tür yan kuruluşların da çalışabilir. Hangi 
pozisyondan gider? İşletmeci olarak yetişiyorsunuz, işletmeciler hangi pozisyonlardan 
başlıyorsa örneğin bir yer hizmetleri planlama kısmına gidebilirsiniz veya bir havayolu 
işletmesinin uçak harekâtının içindeki bir bölümde bile yer alabilirsiniz her şey 
planlama, her şey işletmecilik veya bunların ticari pazarlama aktivitelerine 
girebilirsiniz.  
 
Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu: Kontrolör olabilirler mi yani? 
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: Yok sertifikasyon hariç dedim. Pilot olamazsınız, 
kontrolör olamazsınız, dispeçer olamazsınız. Başka teknisyen olamazsınız, yani 
uçağa bakım hizmeti veremezsiniz. Uçağa yakıt hizmeti veremezsiniz. Bunun 
dışındaki tüm hizmetleri girebilirsiniz. Eğer bunlar da olmak istiyorsanız pilotluk ve 
teknisyenliği dışarı bırakalım. Kontrolörlükte artık kısa dönemden çıktı. Onlarda 4 
yıllık veya DHMİ’nin açtığı kurslarla bırakırsak 4 yıllık eğitimden geliyorlar, diğerleri de 
sertifikasyon. Dispeçer ne diye sorarsanız uçak harekâtını yönlendiren kişiler, yani 
uçak kalkmadan önce o uçağa gelen tüm yolcu yük miktarını hesaplayarak, uçağın 
alacağı yakıtları hesaplayarak rotasına göre planını hazırlayan kişiler. Bu da çok 
değişik özel bir meslek. Yani havaalanının her bir kademesinde görev alabilirsiniz 
nöbetçi müdür olabilirsiniz, müdür olabilirsiniz, personel işlerine bakabilirsiniz, 
muhasebe işlerine yani bir işletmeci ne yapıyorsa ancak sizin sonuçta geleceğiniz 
nokta havacılık işletmelerinin yönlendirilmesini sağlayan bir nokta olması lazım. Yani 
bir yerde alttan başlayarak yukarı doğru daha merkeziyetçi bir grup içinde havacılık 
faaliyetlerine yön verenler içinde olmanız lazım, çünkü bu eğitimi alıyorsunuz. Ama 
başlangıcınızda çok değişik yerlerden kiminiz, masa başında, kiminiz yerinde telsizle 
uçağı gidiyor gibi olabilir. Yani her türlü hizmeti yapın, yapın ki hepsini öğrenerek 



 26

yükselin, ne kadar çok altta değişik kategorilerde çalışırsanız o kadar çabuk 
yukarılara gitme şansınız olabilir, o kadar çok deneyiminiz olur.  
 
Soru 7: Hocam bu bölümü bitirdikten sonra  pilot olmak için iki senelik özel pilotluk 
kursları var, onlara mı gitmek lazım.  
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: Yani o şöyle söyleyeyim, onu açıklamakta fayda var 
aslında. İki türlü pilot olmak mümkün biliyorsunuz, bir üniversiteye giderek bir 
dışarıda ya da bir okula giderek ya da bir kursa giderek. Okul eğitimleri havayollarına 
yönelik daha avantaj sağlıyor; çünkü daha yüksek sayıda uçuş veriyor, uçuş saati 
olarak. Artı en azından çift motor ve alet eğitimi veriyor, bunların her biri ayrı paralı. 
Bu işin en kolay yolu bir havayolu şirketine ilân açtığımda Türk Havayollarının yaptığı 
gibi girmek girdikten sonra onların parasıyla eğitime gitmek. Kurslara gelince, kurslar 
uçuş pilot lisansı almak istiyorsanız 50 saatlik bir eğitim alırsınız bir işe yaramaz. 
Benim gibi amatör pilot kalırsınız, uçağınız olmazsa uçamazsınız. Uçmaya 
kalktığınızda para lazım. Ticari pilot lisansına sahip olursunuz 200 saatlik bir eğitim, 
bu da aşağı yukarı 8-9 ay sürer. Bu eğitimde de bir şey yapamazsınız, mutlaka bunu 
çift motora geçirmeniz lazım ve aletli uçuşa geçirmeniz lazım. Yani bir havayolu 
şirketinin sizi alması için ikinci pilot koltuğuna oturtması için diyelim ki ihtiyacı var, 
300-400 saati bulmanız lazım, yani kendi imkânınızla oldukça yüksek para. Bunun en 
iyisi okullarda ya da o müessesenin ihtiyacına göre başvurularla halletmek daha 
uygun diye düşünüyorum.  
 
Soru 8: Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Donanma Sivil Havacılık İşletmeciliği 
Bölümüne giren öğrenciler belli bir sınavla 15 kişi kadar 60 kişi kontenjanı var. Pilotaj 
eğitiminden sonra onlara pilotluk belgesi de veriyorlarmış. Böyle bir şey var mı? 
 
Doç. Dr. Yıldırım Saldıraner: Şimdi bakın pilot eğitiminin süreçlerini size söyledim. 
Lise mezunu olan herkes eğitim düzeyi üniversite oldu son zamanlarda herkes 
pilotluk eğitimi alabilir. Ama Anadolu Üniversitesi veya bir üniversite 4 yıllık verdiği 
eğitimi sertifikasyona çevirip kısa dönemde sadece ve sadece yer üstü pilot lisansı 
verir başka bir şey veremez, yoksa kritere uygun diğerleri büyük haksızlık sağlamış 
olur, birini 4 yıl yetiştireceksiniz diğerine de 2-3 ayda 1 yılda tekrar belge 
vereceksiniz. O zaman niye onlar 4 sene okuyor? Orada başka şeyler vardır, yani yer 
üstü pilotluk lisansı veriyordur ya da değişik bir uygulama yapıyordur. Yani teşvik için 
yapılan bir uygulama olabilir. Üstün pilotluk lisansına kadar getirdik burayı 5 saat onu 
2-3 ay içinde hava şartları uygun olursa verebilirsiniz, tek motorda ama 4 yılda eğittiği 
öğrencisi seviyesine kısa sürede getiremezsiniz.   
 
 
 
 


