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ÖN SÖZ
Havayolu taşımacılığı zamanın gün geçtikçe önem kazandığı bir ortamda sürekli
gelişmekte, sektörü oluşturan tüm bileşenlerin daha rekabetçi olmaya çalıştığı, sektör
dışındakilerin de sektöre girerek pazardan pay almaya çalıştığı bir noktaya gelmiştir. Özellikle
ülkemizde 2003 yılından itibaren büyük bir ivme yakalayan havacılık sektörü gün geçtikçe
gelişmekte buna paralel olarak sektördeki yöneticiler de bir yandan operasyonel etkinlik ve
verimliliği diğer yandan da müşteri memnuniyetini arttırmak için arayışlara girmektedir.
Bir hizmet sunumu olan havayolu taşımacılığı hizmeti sunanlar ile hizmetten
yararlananların yüz yüze geldiği bir ortamda icra edilmektedir. Bu nedenle hizmeti sunanların
işlerindeki yetkinliği ve hizmet alanlarla iletişimi oldukça önemlidir. Yolcu hizmetlerinde
çalışan görevlilerin yalnızca sorumlulukları kapsamına giren görevlerle değil ortaya çıkması
muhtemel sorun ve aksaklıkları önceden tahmin edip önlem alacak, ya da sorunlara en
ekonomik ve müşteri memnuniyeti sağlayacak çözümleri bulacak şekilde çalışmaları
gerekmektedir.
Yolcu hizmetleri, havayolu şirketi, yer hizmeti işletmesi ve terminal işletmecisi olmak
üzere 3 ana gruba ait görevlerin uçuş ve yer olmak üzere farklı ortamlarda icra edilmesiyle
gerçekleştirilir. Bu hizmetlerde amaç, uçuş emniyeti ve güvenliğinden taviz vermeksizin, yolcu
ve yolcu yakınlarını en konforlu şekilde seyahat ettirecek bunu yaparken de ticari kaygıları göz
ardı etmeyecek bir şekilde hizmet verilmesidir. Bu hizmetlerin oluşumunda uluslararası ve
ulusal kurallar, havayolu şirket politikaları belirleyicidir.
Havacılık operasyonlarında her ne kadar işin mutfağı sayılan operasyonel uygulamalar
teknik ve doğrudan hizmetle ilgili olsa da yolcu ve yolcu yakınlarının muhatap olduğu kişiler,
gözlemlediği görevliler, sorunları çözen ya da çözemeyen görevliler havayolu hizmet
sunumunda yolcu hizmetlerinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu hizmetlerde
görev alacak çalışanların bu hizmet türünün yapısı, özellikleri ve öncelikleri hakkında yeterli
düzeyde bilgilerle donanacak şekilde eğitimler almış ve setifikasyonlarını tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Böylelikle hızla büyüyen havacılık sektörünün hizmet sunumundaki önemli bir
faktör de aynı büyümeye uyum sağlayabilecek hatta itici güç olabilecektir.
Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE
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YAZAR NOTU
Havayolu taşımacılığı hizmet sunumunun başlıca unsurlarından olan yolcu hizmetlerini
içeren bu kitapta yolcu hizmetlerini oluşturan görevlere, bu hizmetlerin önem ve önceliklerine
ve bu hizmetlerin işleyişine yer verilmiştir. Kitapta yer alan konular her ne kadar teorik olarak
ele alınmaktaysa da özellikle işleyişlerin içselleştirilmesi için havaalanı gibi hizmetin
gerçekleştirildiği ortamlarda gözlem yapılarak uygulamaların yerinde görülmesi, uygulamada
çıkan aksaklıkların gözlemlenmesi bu ders kapsamındaki bilgilerin kavranması açısından
yerinde olacaktır. Havacılık sektörünün hızla büyüyen aynı zamanda dinamik bir sektör olduğu
unutulmamalıdır. Özelliklerde uluslararası boyutlardaki yeni uygulamalar ve yenilikler takip
edilmeli, söz konusu uygulamaların yakın bir gelecekte ülkemizde de hayata geçebileceği göz
ardı edilmemelidir. Bu nedenle kitaptaki uygulamalar ve ilgi oluşturan sorular çerçevesinde
gözlem ve araştırmaların yapılması faydalı olacaktır.
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1. YOLCU HİZMETLERİNE GİRİŞ VE YOLCU HİZMETLERİNDEKİ
ÖNCELİKLER

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yolcu Hizmetleri Kavramı
1.2. Yolcu Hizmetlerindeki Öncelikler
1.2.1. Uçuş Emniyeti
1.2.2. Zamanında Kalkış
1.2.3. Hizmet Kalitesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yolcu hizmetleri denilince aklına hangi tür hizmetler gelmektedir?

2.

Havayolu şirketlerinin başarısının temel kriteri nedir?

3.

Havayolu taşımacılığındaki önceliklerin başında ne gelmektedir?

4.

Yolcu hizmetleri görevlilerinin havayolları için önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yolcu hizmetleri kavramı

Yolcu hizmetlerinde
öncelikler

Yolcu Hizmetlerinin
Havayolları Açısından
önemi

Kazanım

Yolcu hizmetlerinin neler
olduğunu bilmek

Yolcu hizmetlerindeki
öncelikleri bilmek
Uçuş emniyetinin önemini
bilmek

Bir havayolunu başarıya
götürecek kriterleri bilmek
Yolcu hizmetlerinin
havayolları için önemini
kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak ve sektörel yayınları
takip ederek

Okuyarak ve sektörel yayınları
takip ederek

Okuyarak ve sektörel yayınları
takip ederek
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Anahtar Kavramlar


Yolcu hizmetleri



Uçuş emniyeti



Zamanında kalkış



Hizmet kalitesi



Yer hizmetleri
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Giriş
Yolcu hizmetleri havaalanına seyahat için gelen yolcuların operasyon günü aldığı
hizmetlerin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle yolcu hizmetlerindeki memnuniyet
havayolu şirketleri açısından oldukça önemlidir. Havayolunu tercih edilir kılan zaman faydasını
sağlamak için zamanında kalkışı sağlamak, seferleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaksızın
emniyetli bir şekilde icra etmek bunları yaparken de yolculara en az zahmeti verip konforlu bir
hizmet sunmak bir havayolunun dolayısıyla da yolcu hizmetleri görevlilerinin temel amacı
olmalıdır. Bu bölümde yolcu hizmetleri kavramına, havayolları açısından önemine
değinilecektir.
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1.1. Yolcu Hizmetleri Kavramı
Yolcu hizmetleri, havayolu taşımacılığı sektörünün temel bileşenlerinden biridir.
Havayolu taşımacılığı bir hizmet sunumu olduğuna göre şüphesiz bu hizmeti sunanlar, bu
hizmetten yararlananlar ile yani yolcular ile farklı ortamlarda yüz yüze gelecek, operasyonel
işleyişleri yerine getirecek, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözümler üretecektir. Bu
boyutuyla yolcu hizmetleri görevlileri havayolu taşımacılık hizmetinin sunan kişiler olarak
algılanmaktadır.
Havayoluyla seyahat edecek yolcuların hepsinin sürekli seyahat eden kişiler olduklarını
düşünmek doğru olmaz. Bu hizmetten nadiren yararlananlar hatta ilk kez yararlananlar çeşitli
uygulamaların yürütülmesi için yönlendirme ve yardıma ihtiyaç duyabilirler. Ayrıca, sürekli
seyahat eden yolcular da belirli işlemlerin yerine getirilmesi için yine bu hizmetlere tabi olmak
zorundadır. Özellikle uçağa biniş ve uçuş operasyonu esnasında yolcuların ne sıklıkta seyahat
ettiklerine bakılmaksızın yolcu hizmetlerine tabi olmaları söz konusudur. Günümüzde özellikle
check-in, boarding gibi işlemler elektronik ortamda ve insansız şekilde yürütülmekteyse de
makine ve bilgisayarların tümüyle insan yerini alması biraz daha zaman alacaktır. Bu nedenle
yolcu hizmetlerinin uygulaması önemini daha uzun bir süre kaybetmeyecektir.
Yalnızca yolcular değil, yolcuları uğurlamaya veya karşılamaya gelen yolcu yakınları
da yolcu hizmetlerinin pek çoğuna tanık ve konu olurlar. Özellikle terminal binası içerisinde
alınan çeşitli hizmetler de yolcu hizmetleri kapsamında değerlendirilebilir.
Havaalanlarının farklı sosyo-kültürel ard alanlardan gelen yolcu ve yolcu yakınlarının
bir araya geldiği yerler olduğu düşünülecek olursa buradaki hizmetlerin (yolcu hizmetlerinin)
karmaşık ve zorluk düzeyi ortaya çıkacaktır.
Yolcu hizmetleri yolcu ve yolcu yakınlarının havaalanına gelmesi ve terminal binasına
giriş yapmasıyla başlayan ve varış noktasında havaalanını terk etmesine kadar geçen süre
içerisinde uçuş hizmetinin sağlanmasına yönelik alınan hizmetleri kapsar. Biletleme ve
rezervasyon işlemleri, bileti olan yolcuların uçağa kabul işlemleri (check-in), uçağa kabul
edilmiş yolcuların uçağa biniş işlemleri (boarding), bagajların alınıp trafiğinin yönlendirilmesi
ve terminal içerisinde yaşanabilecek sorunlar ve diğer yolcuya yönelik sunulan hizmetler bu
kapsamda değerlendirilmelidir. Uçuş esnasında kabin ekibi tarafından yolcuya verilen
hizmetler de yolcu hizmetleri kapsamında olup, bu hizmetler yolcuların uçağa adım atmasıyla
başlar, uçağı terk edinceye kadar devam eder.
Havayolu şirketlerinin performansları pek çok farklı birim ve kurumun ortak çabaları
sonucu ortaya çıksa da yolcuların işin mutfağı sayılabilecek yer hizmetleri ve yolcu hizmetleri
konusunda çok fazla bilgi sahibi olmaması doğal karşılanmalıdır. Yolcu hizmeti alırken yüz
yüze geldiği, kendisine sorun yaratan ya da çıkan sorunları çözen kişilerin hizmetine göre,
iletişim ve güler yüz gösterme konunlarında ne ölçüde başarılı olduğuna göre havayolu
şirketinin hizmet kalitesi hakkında fikir sahibi olur. Bu durum yanıltıcı olsa da havayolu
şirketlerinin buna dikkat etmesi, hizmetin görünen yüzü olan yolcu hizmetlerine özel bir önem
vermesi gerekir.
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1.2. Yolcu Hizmetlerindeki Öncelikler
Havayolu şirketinin algılanan hizmet kalitesi konusunda yolcu hizmetlerinin özel bir
önemi olduğunda yukarıda değinilmiştir. Konuya havayolu şirketleri açısından bakıldığında ise
havayolu operasyonlarının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için yolcu hizmetleri kapsamında
yerine getirilen pek çok faaliyetin doğru ve birbirleriyle koordineli yapılması gerekmektedir.
Bir havayolu şirketinin başarısı üzerinde belirleyici olan bu öncelikler uçuş emniyeti,
zamanında kalkış ve hizmet kalitesi olarak 3 ana başlık altında sınıflandırılabilir. Aşağıda bu
başlıklara ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

1.2.1.Uçuş Emniyeti
Havayolu taşımacılığı, hızlı ve konforlu taşımacılığın tercih edildiği noktada ön plana
çıkmaktadır. Bireylerdeki uçuş korkusu, her ne kadar havayolu taşımacılığının istatistiklere
bakıldığında en güvenli taşımacılık türü olduğu açık olsa da, çeşitli kaygıları da beraberinde
getirmektedir. Uçuş emniyeti havacılığın tarihinden beri önde gelen bir konu olmaktaysa da son
yıllarda havacılık sektörünün odak noktasını oluşturmaktadır. Uçuş emniyeti, uçuşun teknik
olarak sağlıklı, herhangi bir kaza ihtimali olmaksızın sağlanmasına yönelik bir kavram iken
uçuş güvenliği ise yolcu ve diğer dış unsurlardan gelebilecek tehditleri içermektedir. Uçuş
emniyetini en üst düzeyde tutmak için bir yandan teknik, mühendislik standartlar sürekli
geliştirilmekte ve yükseltilmekte, diğer yandan da bunlara ilişkin denetimler tavizsiz şekilde
uygulanmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin uçuş emniyetini arttırıcı uygulamaları desteklemesinin en
başında uçak üreticilerinin de araştırma geliştirme faaliyetlerini bu alanda hızla sürdürmeleri
gelmektedir. Hava araçları ve hava araçlarının operasyon yaptığı tüm birimlere ve bu birimlerde
kullanılan tüm ekipman uçuş emniyetinden taviz vermeyecek şekilde olmalıdır. Bu alanda
sayısı ar-ge çalışması yapılmakta, gelişim için çok yüksek miktarlarda kaynak ayrılmaktadır.
Uçuş emniyetinin arzu edilen düzeye çıkarılması, uluslararası ve ulusal kurallarla
birlikte şirket strateji ve politikalarının bu önemli konuya hak ettiği önemi vererek
oluşturulması ve uygulamada insan faktörünün ön plana çıkartılmasıyla mümkündür. Eğitim,
akreditasyon, iletişim ve uygulayarak öğrenmenin yanında şirket içinde bir kültür
oluşturulabilmesine de bağlıdır. Uçuş emniyeti konusunda çalışmalar yapan ve otorite olan
kurumlar, artık emniyetin bir işletme politikası unsuru olması gerektiğini, emniyeti tehlikeye
sokacak risklerin önceden tespit edilip giderilmesine yönelik uygulamalar ve gerekli
yetkinlikleri geliştirecek eğitim programlarının stratejik düzeyde ele alınması gerektiğini öne
sürmektedir.
Yolcu hizmetlerinde görev alan çalışanlar birinci önceliklerinin uçuş emniyetinden taviz
vermemek olduğunu akıllarından çıkarmamalıdır. Uçuş emniyetiyle ilgili sorun çıkartabilecek
en ufak kuşkunun dahi önemsenmemesi söz konusu olmamalı, derhal ilgililer konu hakkında
uyarılmalı, gerekli prosedürler hassasiyetle uygulanmalıdır. Uçuş emniyetini sağlamanın
tavizsiz bir öncelik olduğu yolcu hizmetlerinde göre kişilere benimsetilmelidir.
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1.2.2.Zamanında Kalkış
Havayolu taşımacılığının tercih edilmesindeki en önemli neden, zaman faydası
sağlamaktır. Bu noktadan hareketle kamuya ilan edilen tarifedeki saatlerde kalkış yapamamak
bir şirketin müşterilerinin en temel ve öncelikli beklentilerine cevap verememek anlamına
gelecektir. Havayolu şirketlerinin tarifelerine uygun araç ve personeli, operasyonun işleyişini
aksatmayacak bir zaman sürecinde gereken konumda hazır bulundurmaları gerekmektedir.
Ayrıca, havayolu şirketleri planlamalarını kendi kaynakları doğrultusunda, kendi iradeleri ve
öngörüleri ile yaptıklarına göre, müşterilerine zamanında hizmet sunamayacakları tarzda tarife
oluşturmak, havalimanı ve yer hizmeti şirketi seçmek gibi kritik karar konularındaki hataları
ile ilgili olarak mazeret üretmeleri doğru ve yerinde olmayacaktır.
Zamanında kalkışın sağlanabilmesi açısından, havaalanı ve yer hizmetleri konuları başta
olmak üzere tüm stratejik işbirliklerinde doğru ortak seçimi büyük önem taşımaktadır. Bu
açıdan bakıldığında zamanında kalkışın sağlanmasında yolcu hizmetleri de önemli bir role
sahiptir. Havayolu şirketinin uçak ve uçucu personeli uygun bir zaman öncesinde havaalanında
hazır bulundurması gerekmektedir. Ancak zaten çoğu zaman sağlanan bu durum zamanında
kalkışın sağlanmasını garanti etmemektedir. Trafik olarak yoğun havaalanları kalkış ve
inişlerdeki bekleme süreleri ve uçakların taksi yapma imkanları gibi nedenlerle havayolu
seferlerinin başlamasında gecikmeye neden olabilir. Havaalanındaki genel ya da anlık talep
yüksekliği gecikmelere neden olacağı için trafiğin yüksek olduğu saatlerde gecikmelerin olma
olasılığı daha fazladır. Bu tarz gecikmeler operasyonel uygulamaların geliştirilmesi ile
azaltılabilecekken yüksek maliyetli yatırımlar gerektiren iyileştirmeler (örneğin ek pist inşaatı
ya da terminal büyütülmesi gibi) ya da doğal koşullar gibi müdahale imkanının tamamen
dışında kalan koşullar söz konusu olabilir.
Havayolu şirketlerinin verdiği hizmetin mutfağı sayılan havaalanı yer hizmetleri ve
yolcu hizmetleri ise havayolu taşımacılığında karşılaşılan gecikmelerin en önemli sebebidir.
Havaalanına geldikten sonra yolcuya verilen yolcu hizmetleri ile havayolu şirketine verilen yer
hizmetlerinin hızı ve aksaksız işleyişi zamanında kalkış üzerindeki en büyük etkendir. Bu
süreçlerden biri ya da birkaçında meydana gelecek aksamalardan kaynaklanacak gecikmeler
havayolu müşterisi tarafından havayolu şirketine mal edilecektir. Bu nedenle havayolu
işletmelerinin stratejik görevler olan yolcu hizmetleri ve yer hizmetlerinde etkinliği, havayolu
şirketinin performansı ve müşteri nazarındaki imajı açısından kritik bir öneme sahiptir.

1.2.3.Hizmet Kalitesi
Yolcu hizmetlerine görev alan çalışanlar, özellikle kabin ekibi ve terminalde bankoda
durup check-in ve boarding işlemleri yapan görevliler, havayolu şirketinin yolcularıyla yüz
yüze geldiği kesişme noktalarıdır. Bu kritik öneme sahip görevliler, şirketlerin hizmet
sunumunda müşterilerine sunmayı hedefledikleri kalite standardını, vermek istedikleri
mesajları ve çizmek istedikleri imajı iletecek birer aracıdır. Giymiş oldukları üniforma ile
şirketi temsil edebilme yeteneğinden, yolcularla iletişimlerine kadar pek çok şekilde şirketin
müşterilerine çizmeyi arzu ettiği imajı ortaya koyabilir ve destekleyebilirler. Yolcu
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hizmetlerinde görev alan çalışanların işlerine hakimiyetleri kadar bu hakimiyetleri yolcuya
yansıtmaları sonucu sağlayacakları güven ile yolcuya her an yardım etmeye hazır olunduğunun
yolcuya hissettirilmesi de yolcuların uçuş hizmetinden memnun kalması üzerinde önemli etkiye
sahiptir.
Uçucu ekiplerin hizmet sunumundaki bir diğer önemli görevleri ise olumsuz durumlarda
aldıkları kararlar, yolculara yaklaşım tarzları ve meydana gelen sorunlara ne ölçüde çözüm
yaratabildikleridir. Sonuçta yolcular kabin içinde ve terminaldeki bankoda almış oldukları
hizmet boyutunda havayolu şirketi hakkında olumlu ya da olumsuz bir tutuma sahip olacaktır.
Bu nedenle hizmet sunumunun belirli standartlar çerçevesinde yapılmasının yanı sıra uçuş
öncesi, uçuş süresince ve uçuş sonrasında meydana gelebilecek aksaklıklarda yolcu
hizmetlerinde görev alan çalışanların inisiyatifi ele alış şekli ve sorunları çözüme ulaştırma
becerisi şirketin yolcular ve toplum önünde ne şekilde algılandığı üzerinde etkisi olacaktır.
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Uygulamalar
1. Yolcu hizmetlerindeki olumsuzlukların neler olabileceğini bu olumsuzlukların
yolcuları nasıl etkileyebileceğini tartışınız.
2. Havaalanında terminal içerisindeki görevlileri gözlemleyiniz. Hangilerinin
doğrudan yolcuyla muhatap olacak şekilde hizmet verdiğini inceleyiniz.
3. Başarılı havayollarının neden yolcuları tarafından tercih edilip, beğenildiğini
araştırıp, analiz ediniz.
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Uygulama Soruları
1.
bağlıdır?

Bir havayolunun yolcular tarafından başarılı olarak algılanması hangi faktörlere

2.

Uçuş emniyeti üzerinde neden bu denli katı kurallar, prosedürler ve denetimler

vardır?

3. Yolcu hizmetlerindeki hangi hatalar uçakların zamanında kalkışını olumsuz
etkileyebilir? Bu sorunlarla nasıl baş edilebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; yolcu hizmetleri kavramı, bir havayolunun başarılı ya da başarısız olarak
değerlendirilmesine yol açacak temel faktörlerin neler oldu ve bu faktörlerin yolcu
hizmetleriyle ilişkileri üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi havayollarında başarı kriterlerinden biri değildir?
a) Zamanında kalkış
b) Yüksek fiyatlar
c) Uçuş emniyeti
d) Uçuş güvenliği
e) Hizmet kalitesi
2) Aşağıdakilerden hangisi yolcuların uçağa kabul işlemidir?
a) Ticketing
b) Rezervasyon
c) Boarding
d) Check-in
e) Apron
3) Aşağıdakilerden hangisi havayollarının tercih edilme nedenidir?
a) Zaman faydası sağlaması.
b) Biletlerin diğer türlere göre ucuz olması
c) Koltukların rahatlığı
d) Diğer türlere göre daha fazla noktaya ulaşabilmesi.
e) Rezervasyon sistemlerinin gelişmişliği
4) Zamanında kalkışı hangisi etkilemez?
a) Bagajların gecikmesi
b) Uçucu ekiplerin gecikmesi
c) Kontrol kulesinde eleman eksikliği
d) Olumsuz hava koşulları
e) Yer hizmetlerinin aksaması.
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5) Aşağıdakilerden hangisini uçuş öncesi hazır bulundurmak havayolu şirketinin
sorumluluğunda değildir?
a) Pilot
b) Uçak
c) Kabin memurları
d) Yer hizmeti ekipmanları
e) Yolcu listeleri
6) Aşağıdakilerden hangisi havayolunun hizmeti değerlendirilirken gözönünde
bulundurulmaz?
a) Kabin memurlarının sorun çözme becerisi
b) Uçağın yeniliği
c) Hava şartları
d) Koltukların rahatlığı
e) Satış sürecinin kolaylıkla sonlandırılması
7) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine kıyasla daha önemlidir?
a) Hizmet kalitesi
b) Uygun fiyatlar
c) Uçuş emniyeti
d) Güzler yüzlü kabin ekibi
e) Güçlü kurumsal imaj
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8) Aşağıdakilerden hangisi havayollarında başarı kriterlerinden biridir?
a) Uçakların boş olması
b) Zamanında kalkış
c) Koltuk tasarımlarının modernliği
d) Terminal otoparkının genişliği
e) Pilotların tecrübe süreleri
9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi seferlerin gecikmesinde en sık karşılaşılan nedendir?
a) Terör saldırıları
b) Uçak kazaları
c) Toplumsal olaylar, kalkışma, isyan, savaş vb
d) Yer hizmetleinden kaynaklanan sorunlar
e) Uçak bakımından kaynaklanan arızalar
10) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetlerinin sorumlularından biri değildir?
a) Uçak teknisyenleri
b) Kabin memurları
c) Kabin amiri
d) Check-in (kontuar) görevlileri
e) Güvenlik görevlileri

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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2. YOLCU HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ GÖREVLER VE
ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Yer Görevleri
2.1.1.Terminal Görevleri
2.1.2.Apron Görevleri
2.1.3. Satış, Rezervasyon ve İdari Görevler
2.2. Uçuş Görevleri
2.3. Yolcu Hizmetleri İş Ortamı
2.4. Yolcu Hizmetleri Görevlilerinin Taşıması Gereken Özellikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yolcu hizmetleri kapsamına neler girer?

2.

Yolcu hizmetleri yalnızca yer ya da uçuş görevlerini mi kapsar?

3.

Yolcu hizmetleri iş ortamı nasıldır?

4.

Yolcu hizmetlerinde görev alacaklar hangi özelliklere sahip olmalıdır?

5.

Etkin iletişimi sağlayabilmek için gerekli koşullar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yolcu hizmetleri kapsamına
giren hizmetleri bilmek.
Yolcu hizmetleri

Yolcu hizmetlerini görev
kategorilerine göre
sınıflandırabilmek

Okuyarak

Yolcu Hizmetleri İş
Ortamı

Yolcu hizmetlerinin
yürütüldüğü iş ortamını
kavrayabilmek

Okuyarak ve iş ortamını
gözlemleyerek

Yolcu Hizmetlerinde
Görev Alacaklarda
Aranan Nitelikler

Yolcu hizmetlerinde görev
alacaklarda aranan nitelikleri
bilmek

Okuyarak ve iş ortamını
gözlemleyerek
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Anahtar Kavramlar


Yolcu hizmetleri



Check-in



Boarding



Banko



Apron



Terminal



Kabin memuru



Kabin hizmetleri
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Giriş
Havayolları arasındaki rekabet havayolu şirketlerine yolcuya verilen hizmet standardını
arttırarak rekabet yapma zorunluluğu getirmiştir. Yolcu hizmetlerinde görev alan kişiler
doğrudan yolcu ve yolcu yakınlarıyla iletişim kurdukları için havayollarından memnuniyetin
temel faktörü haline gelmişlerdir. Böyle bir ortamda yolcu hizmetlerinin bir yandan uçuş
emniyetinden taviz vermeden, diğer yandan yapılması gereken zorunlu işleri yerine getirerek,
diğer yandan ise müşteri memnuniyetini sağlayarak yapılması önem kazanmıştır.
Yolcu hizmetleri yerde, uçuş görevinde ve ofiste icra edilenler olmak üzere iş ortamına
göre farklılık göstermektedir. Farklı iş ortamına göre farklı sorumluluklar ve bu sorumlulukları
yerine getirmek için taşınması gereken farklı özellikler vardır. Bu bölümde bu görev ve
sorumlulukların sınıflandırılması ve bu görevlerin hangi koşullarda yerine getirildiğine yer
verilmiştir.

22

2.1.Yer Görevleri
Yolcu hizmetleri kapsamındaki yer görevleri, havaalanında en çok karşılaşılan, en çok
muhatap olunan, dolayısıyla da müşterilerin algılanan hizmet kalitesi üzerinde doğrudan etkiye
sahip olan görevlerdir. Yer hizmeti şirketinin havalimanında ve havayolu şirketinin ofislerinde
verilen hizmetleri kapsar. Yolcular ve yolcu yakınlarının almış oldukları havacılık
hizmetlerinden memnun olma dereceleri üzerinde belirleyici olduğu için havayolu şirketleri
açısından stratejik öneme sahiptir.
Yer görevleri, terminal, apron ve satış-rezervasyon görevleri ile diğer idari görevlerden
oluşur. Bu görevlerle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

2.1.1.Terminal Görevleri
Yolcu hizmetleri kapsamındaki terminal görevleri, havalimanlarının yolcu ve yolcu
yakınlarıyla yüz yüze hizmet verdiği alanlardaki hizmetlerden oluşur. Yolcu ve yolcu yakınları
terminal binasının kapısından girdikleri andan itibaren yolcu hizmetleriyle muhatap olmaya
başlarlar.
Yolcu havayolu şirketinin bankosuna gelmeden önce dahi eğer terminal işletmecisinin
sunduğu bu yönde bir hizmet varsa havayolu şirketi ya da terminal işletmecisi tarafından
yolcuyu karşılayan, danışma hizmeti veren eğer yolcunun öncelikli hizmet kartı varsa söz
konusu hizmete yönelik karşılama işlemlerini yapan yolcu hizmetleri görevlisiyle karşılaşabilir.
Bu tarz hizmetler belirli bir ücret karşılığı güvenlik kontrollerinden hızlı geçiş, özel bankolarda
hizmet alma, ikram, servis vb hizmetlerden yararlanma şeklinde olabileceği gibi terminal
işletmecisi tarafından hizmet kalitesini arttırmak için bir ölçüde ücretsiz sunulan hizmetler
olabilir
Yolcuların yolcu hizmetleriyle karşılaşmasının en temel noktası havayolu şirketlerinin
bankolarıdır. Bu bankolar havayolu şirketine ait olmayıp günün seferlerine göre terminal
işletmecisi tarafından havayollarına kiralanmış olan, yolcuların bilet-bagaj işlemlerini yapmak
üzere kullanılan bankolardır. Pek çok havaalanında o havaalanına sıkça sefer yapan
havayollarının belirli ve sabit bankoları varken, gün içerisinde az sayıda seferi olan ya da
haftanın her günü seferi olmayan şirketlerin bankoları değişkenlik gösterebilir. Bu bankolarda
göre alan elemanlar kimi zaman havayolu şirketinin kadrosunda çalışmaktayken çoğu zaman
da terminal işletmecisi ya da yer hizmeti işletmesinin çalışanları olabilir. Ancak bu durum
yolcular tarafından fark edilmez. Zira herhangi bir havayolunun bilat, bagaj, biniş işlemlerini
yürüten yolcu hizmetleri görevlileri o havayolu şirketinin üniformasını giymekte ve o şirketin
prosedürlerini uygulamaktadır. Bu nedenledir ki yolcuların yer ve terminal hizmetlerinden
memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri havayolu şirketine mâl edilmektedir.
Bankolarda görev alan yolcu hizmetleri görevlileri yolcuların biletlerinin kontrol edilip,
bagajlarıyla birlikte sefere biniş kayıtlarının (check-in) yapılmasını sağlarlar. Pek çok yan
hizmet düşünüldüğünde bu aşamada yolculara verilen en temel ve kritik işlem de bu aşamadır.
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Hem doğrudan havayolu taşımacılık faaliyeti ile ilgili olup hem de bu aşamada yapılacak
yanlışların maliyetli ve sıkıntılı çözümlere neden olmasıdır.
Yolcular bankoda check-in işlemlerini tamamlayıp gerekli kontrollerden geçerek uçağa
biniş aşamasına geldiklerinde yine yolcu hizmetleri görevlileriyle karşılaşmaktadır. Yolcuların
biniş kartlarının kontrol edilerek uçağa biniş işlemlerinin yapılması anlamına gelen boarding
işlemleri yine söz konusu görevliler tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetin yolcular tarafından
hizmet kalitesi ve işlerin sorunsuz yürümesi açısından önemi olduğu gibi havayolu şirketleri
açısından da uçuş operasyonunun doğru ve sağlıklı yürümesi açısından önemi büyüktür. Zira
uçuş operasyonu bu safhalardan gelen bilgilerle yolcu bilgilerinin karşılaştırılıp doğrulanması
sonucu başlayabilir.
Terminalde havayolu şirketinin danışma amaçlı açmış olduğu standlarda ve özel hizmet
isteyen yolcuların bu yöndeki çeşitli hizmetleri aldıkları pek çok hizmet noktasında yer görevi
kapsamında sayılabilecek yolcu hizmetleri faaliyetleri yürütülmektedir. Engelli ya da çeşitli
sağlık sorunları olan yolcuların uçağa biniş işlemleri ve gerekliyse nezaretlerinin yapılması da
bu kapsamda değerlendirilmelidir. Havayolu şirketinin üniformasını taşıyan bir çalışanın,
herhangi bir sorun yaşayıp, bu sorununa çözüm arayan bir yolcu ve/veya yolcu yakını tarafından
bir yardım talebiyle karşılanması çok beklenen bir durumdur.

2.1.2.Apron Görevleri
Apron, havayolu taşımacılığı faaliyetlerinin yerde gerçekleşen bölümünün icra edildiği
yerlerin başında gelmektedir. Apron, uçakların inişten sonra (ya da kalkıştan önce) bekledikleri
ve çeşitli yer hizmetleri tabi tutuldukları sahadır. Havaalanı pisti ve terminal binası arası
arasında yer alan bu bölgeye yolcuların ve yetkisi olmayan diğer kişilerin erişimi yoktur.
Uçaklara burada sefer sonrası rutin işlemleri yapılır ve bir sonraki sefere hazır hale gelmeleri
için yakıt yüklenir, yolcu ve yolcu bagajları indirilip bindirilir, temizlik ve bakım işlemleri
yapılır. Tüm bu hizmetler havaalanında görevli yer hizmeti kuruluşunun lisanslı personeli
tarafından verilir. Apron, havayolu taşıma operasyonunun mutfağı olarak adlandırılabilir.
Yolcu hizmetlerinde görev alanlar, apronda verilen hizmetler kapsamında yolcuya
yönelik olanları yerine getirirler. Uçağın karşılanıp motorlarının durdurulmasının ardından
yolcuların uçaktan indirilip terminal binasına kadar güvenli şekilde geçmelerinin sağlanması,
aynı şekilde giden yolcuların güvenli şekilde uçağa kadar götürülmesi bu kapsamda
düşünülebilir. Uçakta olması gereken ve fiili durumda uçakta olan yolcuların kontrolü varsa
eksik ve fazla yolcuların tespiti ile bu konuda ilgili birimlerle bağlantıya geçerek uçağın sefere
hazırlanması da apronda gerçekleşen yolcu hizmetleri faaliyetlerini oluşturur.

2.1.3. Satış, Rezervasyon ve İdari Görevler
Havayolunu kullanarak seyahat edecek yolcuların sefer günü işlemlerinin yapılmasının
yanı sıra başka bir sefer için bilet alacak, rezervasyon yapacak ya da rezervasyonunda
değişikliğe gidecek yolcuların işlemlerini yapmakla görevli kişiler de yolcu hizmetlerinin bu
bölümünü oluştururlar. Yolcuların mevcut biletlerindeki sorunların çözümü, değişiklik ve iptal
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gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için söz konusu personele ihtiyaç vardır. Ayrıca, o gün icra
edilecek seferlerle ilgili biletleme ve rezervasyonda yaşanan olumsuzlukların çözümü için de
bu hizmet yerine getirilmelidir.
Havaalanları yer hizmetleri kapsamında yer alan ve havayolu şirketinin aslında yolcu
ve yolcu hizmetleriyle ilgili olan ancak yolcuyla yüz yüze gelinmeden yapılan hizmetler de söz
konusudur. Bu hizmetler yolcuların seferle ilgili işlemlerinin aksaksız yürümesini sağlayan,
ancak terminal ve apronun teknik ve idari kısımlarında icra edilen hizmetler olup, bu hizmetler
yolcuların terminaldeki işlemlerine paralel olarak yürütülür. Bu hizmeti yürüten yolcu
hizmetleri görevlileri havayolu taşımacılık hizmetinin aksaksız yürütülmesi için gerekli olan
teknik – idari işleri takip ederler.

2.2. Uçuş Görevleri
Yolcu hizmetlerinin uçuş görevleri kapsamına giren kısmı kabin ekipleri tarafından
uçağın içinde icra edilen kısmıdır. Bu hizmetler yine yolcu ve hizmeti veren arasında yüz yüze
gerçekleştiği için yolcu tarafından algılanan hizmet kalitesi açısından oldukça önemli hizmetler
olup, yolcu memnuniyeti üzerinde doğrudan belirleyicidir.
Sivil havacılık otoritelerinin tartışmasız en önemli odak noktası uçuş emniyetidir.
Kabin ekibinin temel görevi acil durumlarda ve uçuş emniyeti açısından tehlike yaratabilecek
durumlarda yolcuların sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesini sağlayacak önlemleri almak ve bu
yönde uluslararası ve ulusal sivil havacılık otoritelerince belirlenmiş prosedürleri yerine
getirmektir. Bununla birlikte, uçağa binişte yolcuların karşılanması, uçuş sonunda
uğurlanmaları, ikram servisi sunuluyorsa ikram servisi yapılması ile normal ya da acil
durumlarda uyulması gereken kuralları uygulamak da kabin ekiplerinin sorumluluğundadır.
Uçağa binecek yolcuların karşılanması, yardıma ihtiyacı olan yolculara yardım ederek
yerlerini bulup yerleşmelerini sağlamak aynı zamanda uçağa binişin hızlı bir şekilde yapılarak
uçağın gecikmesini önlemek amacıyla yolculara yardımcı olmak, yerlerini bulamayan yolculara
yerlerini göstermek, yolcu beraberindeki bagajların düzgün ve güvenli şekilde baş üstü
dolaplarına yerleştirilmesi konusunda yolcuya yardımcı ve yönlendirici olmak da bu
kapsamdaki görevlerdir.
Uçuş esnasında yolcuların karşılanmasından uçağı terk etmelerine kadar alınan tüm
hizmetler kabin hizmetleri kapsamına girdiği için bu süre zarfında yapılacak her faaliyet
yolcuların gözünde bir hizmet kalitesi kriteri olarak değerlendirilecektir. Başta ikram servisinin
sunumu olmak üzere yolcuların taleplerini yerine getirmek, karşılanamayacak taleplerle ilgili
doğru ve ikna edici bilgilendirmeyi yapmak, kabinde uçuş süresince meydana gelebilecek
olağan üstü durumlara doğru, emniyetli ve müşteri odaklı çözümler üretebilmek yolcuların
hizmetin kalitesinden memnuniyetini etkileyecektir.
Uçağın normal durumlarda yolcu alım, iniş-kalkış ve yolcu indirme gibi süreçlerde
yerine getirmesi gereken kurallar ile olağanüstü durumlar ve uçuş emniyetini tehlikeye atacak
durumlarda almaları gereken önlemleri almak, bütün bunları yaparken yolcuların rahat,
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konforlu bir uçuş hizmeti almasını sağlamak ve sefer esnasında kabinde meydana gelebilecek
yolcu ile ilgili sorunlara çözüm üretmek yine kabin ekiplerinin sorumluluğunda olan
görevlerdir.
Kabin ekipleri, yolcunun terminale uçuş için gelişinden, varış noktasında terminali terk
edinceye kadar geçen yolculuk deneyimi içerisinde en uzun süreli görsel temas ve iletişim
kurduğu kişiler olarak yolcu hizmetlerinin temelinde yer almaktadır. Bu nedenle üniformayı
kurumsal ilkeler çerçevesinde taşıyarak şirket imajın temsil etmekten yolcuların sorunlarına
nasıl yaklaşıldığına kadar pek çok aşamada havayolunun yolcu nazarında aldığı notu
etkileyecek bir hizmet sunmaktadırlar. Bu nedenle işe alım aşamasında seçilmeleri, seçim
sonrasında aldıkları eğitimler zorlu ve belirli standartların üzerinde olmaktadır.

2.3. Yolcu Hizmetleri İş Ortamı
Havayolu taşımacılık sektörü günün yirmi dört saati canlı olan bir sektördür.
Havayolunun uzak mesafeleri zaman açısından kısa hale getirmesinin bir sonucu olarak gün
geçtikçe kıtalarararası ya da uzun menzilli seferlerin sayısı artmakta, dünyanın çeşitli zaman
dilimlerinden gelen yolcular ve havayolu çalışanları kendilerini aynı uçuş operasyonunun
içinde görmektedirler. Bu nedenle havayolunda göre alacak çalışanların yerel saat ve ulusal
mesai saatleri bakış açısından çıkıp daha geniş bir perspektifle dünyanın saat dilimleri ve
haftanın farklı günlerinde günün farklı saatlerinde başlayıp biten mesailere alışkın olmaları
gerekmektedir.
Kabin ekiplerinin görevleri planlanırken en temel kriter uluslararası ve ulusal çerçevede
belirlenmiş görevlendirme, uçuş ve dinlenme süreleridir. Kabin ekiplerinin uçuş emniyeti ve
kaliteli hizmet sunumu gibi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için dinç ve zinde olmaları
gerekmektedir. Bu nedenle uluslararası ve ulusal standartlara göre geliştirilmiş ekip planlama
uygulamaları, uçucu ekip yönetim sistemleri söz konusudur. Bu çerçevede kabinde görev
alacak kişilerin yılın 365 günü ve bu 365 günün 24 saati farklı iklimlerde görev almaları
gerektiren bir iş ortamı söz konusudur.
Apronda görev alan yolcu hizmeti görevlileri ise daha çok kışın soğuk yazın ise sıcak
hava koşullarıyla mücadele edebilecek fiziksel yeterlilikte olmalıdır. İşin doğası gereği açık
alanda verilecek bu hizmetler farklı iklim koşullarında zorlayıcı olabilmektedir. Terminalin
yolcuların giriş izni olmayan bölümlerinde çeşitli yer hizmetleri faaliyetini yürüten çalışanlar
için de benzer durum geçerlidir. Gün geçtikçe artan iş sağlığı ve güvenliği bilinci çalışma
koşullarını büyük ölçüde iyileştirmekteyse de gürültü ve iklimsel şartlar söz konusu çalışanları
zaman zaman olumsuz etkileyebilmektedir.

2.4. Yolcu Hizmetleri Görevlilerinin Taşıması Gereken Özellikler
Yolcu hizmetleri iş ortamında da belirttiğimiz üzere dünyanın farklı coğrafyalarında
görev almak, gün içerisinde farklı iklimleri ve saat dilimlerini yaşamak fiziksel olarak
yıpratıcıdır. Fiziksel yıpranma apron sahasında görev alan çalışanlar için de mevsime göre
soğuk, sıcak ya da yağmur rüzgar gibi mevsimsel faktörlerle mücadele etme açısından
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bakıldığında zorlayıcıdır. Bu nedenle bu hizmette görev almayı kabul edecek kişilerin fiziksel
dayanıklılığa sahip olmaları gerekmektedir.
Kabin ekiplerinin uçuş görevlerine planlanmasının uluslararası ve ulusal pek çok kuralı
ve işletmenin ticari kaygılarını da barındıran pek çok faktörü içeren karmaşık bir planlama
sistemi olduğu yukarıda belirtilmiştir. Böyle bir ortamda uzun süreler farklı görev şablonlarıyla
çalışmak, gece-gündüz dengesi, hafta içi – hafta sonu dengesi ve sosyal yaşam planlaması
açısından bakıldığında hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpratıcıdır. Her ne kadar özellikle
uçucu ekiplerin bu yöndeki yıpranmalarının bertaraf edilmesi için önlemler alınmaktaysa da bu
alanda iş seçimi yapılırken bu faktör gözden uzak tutulmamalıdır.
Kabin ekipleri, uçuş operasyonu süresince kabin ve uçak koridorlarında rahatlıkla görev
alabilecek fiziksel özelliklere sahip, iletişim becerisi yüksek, yabancı dil bilgisine sahip kişiler
olmalıdır. Zira havacılık operasyonunun yolcuyla yüz yüze gelecek her görevlisinin belirli bir
oranda (kimisinin ileri derecede) yabancı dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bir
havalimanı terminali düşünüldüğünde içerisinde onlarca farklı ülkeden farklı dilleri konuşan,
kimi zaman sorunsuzca uçuş işlemlerini yürütürken kimi zaman da çeşitli sorunlar yaşayan
yolcular ve hatta yolcu yakınları olduğu görülecektir. Böyle bir ortam içerisinde yabancı dil
bilgisi bir zorunluluktur. Aynı şekilde belirli bir seviyede iletişim becerisi, sorun çözebilme
becerisi de işlerin sağlıklı yürümesi için gereklidir.
Havacılığın uçuş emniyeti boyutu ve müşteri tatminin önemi düşünüldüğünde bu alanda
görev alacak her çalışanın mesleki eğitime sahip olması gerekliliği ortaya çıkacaktır. Yapılacak
görevin uzmanlık gerektirmesi ve teknik özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte
mesleki eğitim, gerekliyse diploma ve sertifikalar alınmış olmalıdır. Özellikle havacılıktaki her
adımın sertifikasyon (uzmanlığın belgelenmesi) gerektirdiği göz önünde bulundurulmalıdır.
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Uygulamalar
1.

Kabin ekiplerinin uçuş esnasında yaptığı işleri sıralayınız

2. Yolcu hizmetleri görevlilerinin hangi koşullarda yolcularla iletişime geçtiğini
tartışınız.
3. Tanıdığınız kabin memuru, kabin amiri ya da diğer yolcu hizmetleri görevlileri
varsa bu kişilerin hangi kişisel ve mesleki özelliklere sahip olduklarını belirleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.

Kabin ekiplerinin görevleri nelerdir?

2. Yolcu hizmetleri görevlilerinin havayolu şirketlerinin algılanan hizmet kalitesi
açısından önemi nedir?
3.

Yolcu hizmetlerinde çalışmayı düşünenler hangi niteliklere sahip olmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; yolcu hizmetlerinin neler olduğu, nerelerde icra edildiği, bu işlerde
çalışacak kişilerin görev ve sorumlulukları, iş ortamı ve taşınması gereken nitelikler üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetleri kapsamındaki görevlerden birisi değildir?
a) Yer görevleri
b) Uçuş görevleri
c) Satış/biletleme görevleri
d) İdari görevler
e) Ekip planlama görevleri
2) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetlerinde görev alacak kişilerin taşıması
gereken özelliklerden birisi değildir?
a) Mesleki eğitim
b) Yabancı dil
c) Stratejik düşünme becerisi
d) Uygun fiziksel özellik
e) İletişim becerisi
3) Uçuş operasyonunun yürütüldüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Satış ofisi
b) Kontrol kulesi
c) Otopark
d) Terminal
e) Apron
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4) Aşağıdakilerden hangisi yolcuların uçağa biniş işlemidir?
a) Check-in
b) Apron
c) Boarding
d) Terminal
e) Rezervasyon
5) Aşağıdakilerden hangisi kabin ekiplerini psikolojik olarak yıpratmaktadır?
a) Farklı iklimlerde bulunma
b) Farklı kültürlerden kişilerle muhatap olma
c) Farklı saat dilimlerinde görev alma
d) Görev – tatil dengesi
e) Eğitimdeki zorluklar
6) Aşağıdakilerden hangisi uçuş görevleri kapsamında çalışan yolcu hizmetleri
görevlileridir?
a) Güvenlik görevlileri
b) Satış görevlileri
c) Kabin ekipleri
d) Ekip planlama birimleri
e) Bagaj görevlileri
7) Aşağıdakilerden hangisi kabin ekiplerinin görevleri arasında yer almaz?
a) Yolcuların karşılanması
b) Yolculara yiyecek içecek ikramı yapılması.
c) Yolcuların uçuşla ilgili sorunlarının çözülmesi
d) Yolculara indirimler hakkında bilgi verilmesi
e) Yolcu sayısının kontrolü
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8) Aşağıdakilerden hangisi aprona giremez?
a) Yolcu ve yolcu yakınları.
b) Pilotlar
c) Yer hizmeti görevlileri
d) Kabin memurları
e) Güvenlik görevlileri
9) Aşağıdakilerden hangisi yolcuların biletlerinin gösterip uçuşa kabule hazır hale
geldiği işlemdir?
a) Boarding
b) Ticketing
c) Apron
d) Check-in.
e) Rezervasyon
10) Aşağıdakilerden hangisi yolcuların biletle ilgili sorunları çözmeye yarayan yolcu
hizmetleri görevlileridir?
a) Satış/rezervasyon görevlisi.
b) Kabin ekibi.
c) Hava trafik kontrolörü
d) Bagaj görevlisi.
e) Pilotlar.

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)e, 4)c, 5)d, 6)c, 7)d, 8)a, 9)d, 10)a
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3. UÇUŞ TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Direkt Uçuşlar
3.1.1.Tarifeli Seferler
3.1.2. Tarifesiz (Charter) Seferler
3.1.3. Ek Seferler
3.2.Bağlantılı Uçuş
3.3.Transit Uçuş ve Stopover
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Uçuş türleri nasıl sınıflandırılır?

2.

Havaalanı olan her noktaya aktarmasız uçulabilir mi?

3.

Havacılıkta neden aktarmalı seferlere ihtiyaç duyulur?

4.

Havayolu şirketleri talep artışına nasıl cevap verebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Uçuş Türleri

Tarifeli / Tarifesiz
Seferler

Aktarmalı seferler

Kazanım
Uçuş türlerinin nelere
olduğunu bilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak

Tarifeli seferlerin işleyişini
kavramak
Tarifesiz seferlerin işleyişini
kavramak
Uçuşlarda aktarma
uygulamasının işleyişini
bilmek

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Uçuş türleri



Tarifeli seferler



Tarifesiz seferler



Charter seferler



Ek seferler



Aktarmalı seferler



Transit uçuş



Stopover
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Giriş
Havayolu taşımacılığının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak yolcular her geçen gün
daha fazla uçuş noktasına ulaşmak istemektedirler. Havayolu şirketleri de hem yolcuların bu
taleplerine cevap verebilmek hem de gelirlerini artırmak amacıyla öte yandan rekabetin az
olduğu pazar bölümlerine yönelmek amacıyla farklı arayışlara girmektedir. Bir havayolunun
başarısının temel kriteri olan tarifeye uyumun sağlanması başarılı bir tarife planlamasıyla
mümkündür. Tarifeli seferlerin tarifesiz seferlerle desteklendiği bir modele ek seferler de
eklendiğinde bir havayolu şirketinin uçuş ağı ve tarife yapısı ortaya çıkacaktır. Direkt ve
bağlantılı seferlerle hem seçenekleri arttırılmış hem de çok sayıda noktaya uçuş imkanı
sunulmuş uçuş ağları havayolu şirketlerinin rekabetçiliğini arttıracaktır. Bu bölümde uçuş
türleri ve bunların temel yapıları ve ne şekilde icra edildiklerine değinilmiştir.
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3.1.Direkt Uçuşlar
Direkt uçuşlar herhangi bir aktarma olmaksızın kalkış ve varış noktaları arasında yapılan
seferlerdir. Direkt uçuşlar havayolu tarifelerinin temelini oluşturur. Yolcu aktarma
noktalarındaki beklemeden kaçınmak için, aktarmanın fiziki yorgunluğu ve olası gecikme gibi
nedenlerle uçağın kaçırılması gibi nedenlerden dolayı direkt yani aktarmasız uçuşları tercih
ederler. Havacılık tarihi açısından bakıldığında yeni uçuş noktalarının seçimi ve açılması hep
direkt seferlerle olmuştur. Ancak değişen müşteri talepleri, havayolu şirketlerine müşterilerinde
daha fazla seçenek sunma zorunluluğu getirmiş aynı zamanda direkt seferlerle karşılanamayan
yolcu taleplerini karşılamak için de bir fırsat doğmuştur. Direkt uçuşlar; tarifeli seferler,
tarifesiz (charter) seferler ve ek seferler olmak üzere 3 başlık altında incelenebilir. Başka bir
deyişle bir havayolunun seferleri tarifeli, tarifesiz ve ek seferler bütünlüğünde düşünülmelidir.

3.1.1.Tarifeli Seferler
Tarifeli seferler, önceden planlanmış kalkış ve varış noktaları arasında, belirli gün ve
saatlerde düzenli olarak yapılan seferlerdir. Tarife oluşumunun bir şirketin kendi inisiyatifinde
olduğunu düşünecek olursak, kamuya ilan edilen tarifeye uyumun bir havayolu şirketi için en
başta gelen başarı kriteri olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle başarılı bir tarife
oluşumu, başarılı bir havayolu işletmeciliğinin temeli olarak düşünülmelidir.
Yolcu taşımacılığına olan talep, bir takvim yılı boyunca sabit bir seyir izlememektedir.
Talep düzeyinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan dalgalanmalar olmaktadır. Öncelikle yaz ve
kış sezonları talebin yoğunluğu ve niteliği bakımından birbirlerinden farklıdır. Yaz sezonu diye
adlandırılan tarife döneminde yolcu taşımacılığına olan talep başta Akdeniz ve Ege bölgesi
olmak üzere yaz turizminin yaşanmakta olduğu kıyı bölgeleri üzerinde yoğunlaşmakta olduğu
görülür. Buna karşılık kış sezonunda ise, kültür ve kış turizmine yönelik noktalar ön plana
çıkmaktadır. Bu nedenle farklı noktalara farklı dönemlerde değişen yoğunluklarda talep olması
söz konusudur. Ayrıca, yaz sezonunda özellikle okulların tatilde olduğu dönemlerde, yurt içi
yolcu taşımacılığı pazarı oldukça hareketlilik kazanmaktadır. Bu hareketlilik yaz tatillerinde
kullanılan izinler v.b. gibi faktörlerle birleştiğinde ise yaz sezonu talebin en üst düzeye çıktığı
dönem olmaktadır. Diğer yandan, yaz döneminde artan turistik amaçlı yolculuklar kış
döneminde yerini iş amaçlı yolculuklara bırakmakta, böylelikle özellikle ülkemizin sanayi ve
ticaretle öne çıkan şehirleri arasındaki seferlere olan talep artmaktadır. Mevsimsel hava
koşullarının da havayolu taşımacılığına etkileri düşünüldüğünde yaz ve kış dönemleri
arasındaki talep dalgalanması daha da belirgin hale gelmektedir. Yukarıda bahsedilen temel
nedenlerden kaynaklanan talepteki dalgalanmanın etkisiyle yıl içerisinde yaz ve kış olmak
üzere iki farklı tarife modeli oluşturulması söz konusudur. Böylece farklı noktalar ve farklı talep
düzeylerine uygun seferleri sunmak ticari olduğu kadar, hizmet sunumunun da başarılı olmasını
sağlayacaktır.
Tarife planlamasının şirketin orta ve uzun vadeli talep tahmini başta olmak üzere, filo
büyüklüğü, insan kaynakları (uçucu ekip, teknisyen ve diğer personel) politikaları ve finansal
yönetim gibi temel fonksiyonlardaki planların birbirleriyle uyumlu işlemesi ile yapılması bir
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zorunluluktur. Planlanan tarifeyi yürütecek araç ve bu araçlarda görev alacak uçucu ekiplerin
temini, görev planlamalarının yapılması, seferlerin uygulanabilmesi için temel koşuldur. Bu
süreçte yer alan faaliyetlerin her birinin ekonomik karşılığı olacağından hareketle, söz konusu
faaliyetlerin finansal olarak doğru planlanması da hayati önem taşımaktadır.
Tarife planlama süreci, şirketin stratejik hedefleri başta olmak üzere, sektörün içinde
bulunduğu durum ve şirket kaynaklarının kullanımının birlikte ele alındığı oldukça önemli
kararları kapsamaktadır. Bütün bu özellikler dikkate alındığında tarifeli seferler düzenliyor
olmanın ticari olarak daha yüksek bir yönetim becerisi gerektirdiğini, kamuya orta ve uzun
dönemli tarifeler ilan edip bunları başarıyla uygulayan şirketlerin taşımacılıkta başarılı şirketler
olduğunu söylemek doğru olacaktır.

3.1.2. Tarifesiz (Charter) Seferler
Tarifesiz seferler ise orta ve uzun dönemli olarak düzen ve süreklilik arz etmeyen,
talebin var olduğu ya da yüksek olduğu dönemlerde, talebin yüksek olduğu kalkış ve varış
noktaları arasında yapılan seferlerdir. Tarifesiz seferler havayolu taşımacılığı sektöründe
“charter” seferler olarak da adlandırılır. Tarifesiz seferlerde takvim yılının tamamına yayılmış
bir istikrar gözlemlenmese de yalnızca belirli bir talep düzeyinin üzerindeki seferlerin icrası söz
konusu olduğu için tarifeli taşımacılığa kıyasla daha yüksek ekonomik kazanç elde etmek
mümkündür. Ayrıca, tarifeli taşımacılığın vade uzadıkça artan talep riski tarifesiz taşımacılık
için geçerli değildir. Daha uzun dönemli öngörüler gerektirmediği gibi daha esnek planların
yapılması, başta fiyat olmak üzere daha isabetli tahmin ve tespitlerin yapılması mümkündür.
Tarifeli ve tarifesiz seferler bir şirketin bünyesinde birlikte yer alabileceği gibi, stratejik
hedefler ve politikalarına göre şirketler bu sefer türlerinden yalnızca birini de seçip
uygulayabilmektedir. Her iki sefer türünün başarılı olabileceği farklı şirket ve farklı pazar
yapıları vardır. Finansal ve işgücü olarak güçlü kaynaklara sahip, stratejik planlama yeteneği
olan şirketler için tarifeli seferler yapmak, uzun vadeli hedefler de göz önüne alındığında tercih
edilebilecekken, sermaye birikimi fazla olmayan, insan kaynakları yapısını yeterince
pekiştirmemiş şirketler için tarifesiz seferler yapmak avantajlı olacaktır. Diğer yandan, uzun
dönemli öngörülebilirliği yüksek olan sektörlerdeki (ülkelerdeki) şirketler için tarifeli seferlere
ilişkin kararlar daha kolay alınabilecektir. Buna karşılık talebin ve ekonominin istikrarsız
olduğu, yüksek belirsizlik durumundaki sektörler için tarifesiz seferler daha az risk
barındırmakta ve tercih edilmektedir. Yukarıda bahsedilen şekilde tarifeli seferler yapmakta
olan bir şirket belirli dönemlerde belirli hatlarda tarifesiz seferler de düzenleyerek kârını
arttırma yoluna gidebilir.

3.1.3. Ek Seferler
Ek seferler, havayolu şirketinin tarifleri seferlerinde belirli oranda doluluk yakaladıktan
sonra hem potansiyel yolcularını hizmet sunamayıp geri döndürmemek hem de gelirlerini
arttırmak amacıyla yaptıkları ek uçuşlardır. Ek seferlerin planlaması tarifeye göre daha kısa
vadelidir. Çünkü ilgili sefere olan talebin yükselmesi ya da o seferin tamamen dolması
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sonucunda ek sefer konulması kararı verilir. Havayolu işletmeleri filolarındaki uçak tiplerine
göre tip değişikliği yaparak (seferdeki kısa ya da orta menzilli bir uçağı uzun menzilli-büyük
bir uçakla değiştirerek) artan talebe cevap verebileceği gibi böyle bir filo esnekliğinin olmaması
durumunda ya da talebin aşırı yüksek olması nedeniyle (özellikle bayram tatili, sömestr gibi
dönemlerde) ek seferler yapma yoluna giderler.
Günümüzde rezervasyon sistemlerinin gelişmesi yolculara gelecekteki seyahatlerini
neredeyse bir yıla kadar bir süre önce, en azından bir tarife dönemi öncesinde satın alma imkanı
sağlamaktadır. Benzer avantaj havayolu şirketlerine de gelecek aylardaki talep hakkında fikir
vermekte ve ek seferlerin planlanabilmesine, dolayısıyla da şirketin gelirini arttırmasına fırsat
vermektedir.

3.2.Bağlantılı Uçuş
Bağlantılı uçuş yolcunun talebi doğrultusunda ya da gitmek istediği varış noktasına
direkt uçuş olmadığı durumlarda tercih edebileceği bir uçuş türüdür. Yolcu ve bagajı bir ya da
daha fazla noktada aktarma yaparak varmak istediği varış noktasına ulaşır. Günümüzde
havacılığın gelişmesi farklı bölgelerde çeşitli büyüklüklerle değişen havaalanlarının faaliyete
geçmesini sağlamıştır. Böylelikle yolcular için yalnızca ana varış noktaları (büyük
destinasyonlar) değil ikincil derecede öneme sahip noktalara da havayolu ile erişmek imkanı
doğmuştur. Ancak, her havaalanı için her havaalanına sefer yapmak teknik ve maliyet olarak
mümkün olmayacağı için genellikle bu ikincil noktalara birincil noktalar arasında yapılan
seferlere bağlantılı sefer yapılarak ulaşılması söz konusu olmaktadır.
Bağlantılı uçuşlarda havayolu şirketinin uçuş ağının yaygınlığı önemlidir. Ne kadar çok
kalkış – varış noktası varsa o kadar çok nokta arasında bağlantılı uçuş imkanı sunulması söz
konusudur. Ancak unutulmamalıdır ki bağlantılı seferlerin tarifesinin planlanması önemli bir
beceri ister. Çünkü yalnızca aktarma noktaları belirleyerek bağlantılı seferler yapmak yeterli
değildir. Bu seferlerin kalkış – varış saatleri de önemlidir. Aktarma noktasında yapılacak
bekleme yolcuları uçağa geciktirecek kadar kısa olmamalı ancak yolcuların toplam seyahat
süresini uzatarak yorgunluğa neden olup havayolu ile seyahat etmenin getireceği zaman
faydasından mahrum edecek şekilde de uzun olmamalıdır.
Bağlantılı uçuşlar havayolu şirketinin kendi kaynakları ve uçakları ile olabileceği gibi
kimi zaman da farklı şirketler stratejik işbirliklerine girerek ortak-bağlantılı uçuşlar
gerçekleştirirler. Özellikle küresel işbirliklerinin önce çıktığı son dönemlerde bir yandan iç
dinamikleri bilinmeyen pazarlara yerel taşıyıcılarla girebilme imkanı diğer yandan da
neredeyse dünyanın her noktasına sefer sunabilme gibi nedenlerle bu tarz işbirlikleri gündeme
gelmektedir.
Bazı durumlarda havayolu şirketleri ortak-bağlantılı uçuş operasyonlarını aynı seferlere
entegre ederek uçağın bir kısmını bir şirket diğer kısmını diğer şirket olacak şekilde paylarak
satışa sunarlar. Aynı uçuş için farklı iki şirketin bilet satışı yapıp ortak operasyonlarla aktarmalı
seferleri yürüttüğü bu uygulamaya code-share yani kod paylaşımı adı verilir. Bu uygulamaya
her iki şirketin de sattığı biletlerde kendi çağrı kodu ve sefer kodu olduğu ancak aynı
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operasyonu paylaştıkları için kod paylaşımı adı verilmiştir. Böylelikle şirketler farklı
ülkelerdeki uçuş noktası sayısını kolayca arttırabilirler. Ancak yine burada dikkat edilmesi
gereken durum şirketlerin yerel tarifelerini oluştururken(aktarmadan sonraki seferlerin kalkış
saatini belirlerken) birbirlerinin tarifelerindeki kalkış-varış saatlerine uyumlu olacak şekilde
planlama yapmalarıdır.
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nden hareket eden bir yolcu anlaşmalı iki havayolu
şirketinin aralarında karar vereceği üzere (ya ABD’li taşıyıcının uçağı ya da Türk şirketinin
uçağı) New York – İstanbul seferini yapar, İstanbul’da aktarma yaptıktan sonra Türk şirketinin
uçağı ile İstanbul’dan gitmek isteyeceği yere (örneğin Adana’ya) ulabilir. Tam tersi şekilde
Adana’dan hareket eden bir yolcu İstanbul’dan aktarmalı sefer yaparak New York’a, oradan da
ABD’li şirketin tarifeli yerel seferiyle ABD içerisinde herhangi bir noktaya ulaşabilir. Bu
uygulama ile şirketler karşılıklı olarak çok sayıda uçuş noktası sunma ve aynı kapasiteyi satarak
doluluk oranlarını arttırma imkanına sahip olurlar.

3.3. Transit ve Stopover
Ticari ve teknik nedenlerle uçağın iniş kalkış yapması sonucunda yapılan duraklamalara
transit duraklama adı verilir. Söz konusu duraklamada kalkış ve varış noktaları değişmediği için
yolculara yeni bir sefer numarası, koltuk ve biniş kartı verilmez. Bu uygulamayı yapan
havayolu şirketleri genellikle bir transit noktasından yolcu alıp seferi icra etmeye devam etmek
için ticari amaçlarla böyle bir yol izlerler. Yolcular transit noktasında uçaktan inmezler, uçağa
bu noktadan binecek yolcuların alınmasını takiben uçak varış noktasına ulaşmak üzere seferine
devam eder.
Stopover ise yolcu ve havayolu şirketi arasında yolculuk başlamadan belirlendiği
şekilde bir aktarma noktasında 24 saatten fazla duraklama yapılmasıyla gerçekleşir. Örneğin,
İstanbul’dan New York’a gidecek bir yolcu Paris’teki aktarma noktasında 24 saati geçecek
şekilde bir duraklama yapmak isteyebilir. Bu durum yolcu biletinde belirtilip ve uçuş
operasyonu o şekilde uygulanır. Bu durumda Paris stopover noktasıdır. Eğer yolcunun
duraklaması 24 saatten az ise buna “no stopover noktası” adı verilir. Bu normal aktarmalı sefer
için bir durak noktasıdır.
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Uygulamalar
1. Bulunduğunuz şehirden gitmek isteyeceğiniz herhangi bir şehre olan seferleri
araştırınız? Tarifeli / tarifesiz sefer oranını belirleyiniz
2. Bulunduğunuz şehirden aktarmalı seferlerle hangi ülkelerde toplam kaç şehre
gidebileceğinizi araştırınız.
3.

Ülkemiz havayolu taşıyıcılarının tarifelerini, uçuş noktalarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.

Tarifeli seferlerle tarifesiz seferler arasında ne farklar vardır? Tartışınız.

2.

Kod paylaşımı seferlerinde işleyiş nasıldır?

3.

Yolcular hangi tür seferleri hangi nedenlerle tercih ederler? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; uçuş türleri, uçuşları sınıflandırılmaları, aktarmalı seferlerin türleri ve
nasıl icra edildikleri, havayolu şirketlerinin uçuş ağlarını genişletmek için nasıl işbirliği
yapacakları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi önceden planlanmış kalkış ve varış noktaları arasında,
belirli gün ve saatlerde düzenli olarak yapılan seferlerdir?
a) Tarifesiz seferler
b) Tarifeli seferler
c) Charter seferler
d) Aktarmalı seferler
e) Transit seferler
2) Ticari ve teknik nedenlerle uçağın iniş kalkış yapması sonucunda yapılan
duraklamalara ne ad verilir?
a) Code-share
b) Charter
c) Tarife
d) Transit
e) Stopover
3) Herhangi bir aktarma olmaksızın kalkış ve varış noktaları arasında yapılan seferlere
ne ad verilir?
a) Direkt uçuş
b) Aktarmalı uçuş
c) Transit uçuş
d) Stopover
e) Code-share
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4) Aşağıdakinden hangisinde yolcular aktarmada uçaktan inerler?
a) Tarifeli sefer
b) Tarifesiz sefer
c) Stopover
d) Direkt sefer
e) Charter sefer
5) Aşağıdakilerden hangisi tarifesiz seferlere verilen diğer addır?
a) Boarding
b) Code-share
c) Transit
d) Charter
e) Stopover
6) Yolcuların bir aktarma noktasında 24 saatten az bekleme yapma durumu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Transit
b) Stopover
c) No stopover
d) Pass
e) Boarding
7) Aşağıdakilerden hangisi orta ve uzun dönemli süreklilik arz etmeyen, talebin var
olduğu dönemlerde yapılan seferlerdir?
a) Tarifeli seferler
b) Transit seferler
c) Tarifesiz seferler
d) Code-share seferler
e) Aktarmalı seferler
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8) Aynı uçuş için farklı iki şirketin bilet satışı yapıp ortak operasyonlarla aktarmalı
seferleri yürüttüğü bu uygulamaya ne ad verilir?
a) Transit
b) Code-share
c) Aktarmalı
d) Direkt
e) Tarifesiz
9) Bir aktarma noktasında 24 saatten fazla duraklama yapılmasıyla gerçekleşen
seferlere ne ad verilir?
a) Code-share
b) Tarifeli
c) Charter
d) Stopover.
e) Tarifesiz
10) Aşağıdakilerden hangisi varış noktasına direkt uçuş olmadığı durumlarda tercih
edebileceği bir uçuş türüdür?
a) Aktarmalı uçuş
b) Tarifesiz uçuş
c) Charter
d) Direkt uçuş
e) Stopover

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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4. YOLCU KATEGORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Önemli Yolcular
4.2.Bebekli Yolcular
4.3.Sağlık Sorunu Olan Yolcular
4.4.Tekerlekli Sandalyeli Yolcular
4.5.Sedyeli Yolcular
4.6.Yalnız Seyahat Eden Çocuk Yolcular
4.7.Sınırdışı Edilen Yolcular (Deportee)
4.8.Ülkeye Girişi Yasaklanan Yolcular (Inad)
4.9.Diğer Özel Yolcular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Havayolları için tüm yolcular aynı öneme mi sahiptir?

2.

Sağlık sorunları yaşayan yolcular uçağa binebilir mi?

3. Bir ülkeden sınırdışı edilen ya da o ülkeye kabul edilmeyen yolculara nasıl bir işlem
uygulanır?
4.

Yanında ebeveyni olmayan çocuklar nasıl havayolu ile seyahat eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Özel Yolcu kategorileri

Özel yolcuları
kategorilerine göre
sınıflandırmak

Okuyarak ve gözlem yaparak

Özel Yolcu Prosedürleri

Özel yolcuların tabi
tutulduğu işlemleri bilmek

Okuyarak ve gözlem yaparak

Konu
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Anahtar Kavramlar


Yolcu hizmetleri



VIP/CIP Yolcular



Özel yolcular



INAD



Deportee yolcular



Sınır dışı yolcular



Tekerlekli sandayeli yolcular



Sedyeli yolcular



Refakatsiz çocuk yolcular
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Giriş
Havayollarının yolcularına nitelikli hizmet vermesinin ilk adımı yolcularını tanımaları
ve yolcu özelliklerine uygun hizmet vermeleridir. Bunun sağlanması için özel hizmet gerektiren
durumlarda yolcuların özel durumlarının rezervasyon aşamasında kayıt altına alınması ve
havaalanına geldikten sonra o yolcu kategorisiyle ilgili özel prosedürlerin hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Söz konusu prosedürlerin bazıları yasal, teknik ve tıbbi zorunluluklarken
bazıları da yalnızca yolcuların konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yapılan
eylemlerdir. Bu bölümde özel yolcu kategorileri ve bu kategorilerin hangi hizmet özelliklerine
sahip oldukları açıklanmaktadır.
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4.1. Önemli Yolcular
Bir havayolu için yolcuları arasında önemli – önemsiz ayrımı yapılması söz konusu
değildir. Ancak yolcuların bilet sınıflarına göre ödediği ücretlere göre sınıflandırılması ve bu
ücret sınıflarına göre özel hizmetler alması mümkündür. Ayrıca devletin bazı üst düzey
görevlileri de bu kapsamda değerlendirilebilir.
Önemli yolcu kategorisinde öncelikle VVIP ve VIP yolcular yer alır. VVIP (Very Very
Important Person) yolcular bir ülkenin en üst düzeyindeki görevlilerdir. Bu kişiler için ticari
bilet kesilmez özel manifestolarla isimleri uçuş listesinde yer alır. Havaalanının devlet
konukevi gibi özel birimlerinde yolculuk öncesi ve sonrası karşılama prosedürleri uygulanır.
VIP (Very Important Person) özel veya resmi etkinliği olan devlet görevlilerine verilen isimdir.
Bu yolcuların gümrük ve pasaport işlemleri VIP yolculara ayrılmış özel salonlarda yapılır.
Uçağa en son alınıp en erken indirilirler. Havaalanı terminal binası ile uçak arasındaki yüzey
ulaşımları VIP araçlarla sağlanır. Bu yolcuların bagajlarına VIP etiketi takılarak öncelikli
hizmet almaları sağlanır.
Bir diğer önemli yolcu grubu CIP (Commercially Important Person) yolculardır.
Havayolu için yüksek ticari önem taşıyan, first class, business class gibi yüksek ücretli biletleri
satın alarak özel hizmet talep eden yolcular bu kategoriye girmektedir. Havaalanlarında sunulan
imkanlara göre CIP salonlarında ağırlanırlar. Havaalanı terminal binası ile uçak arasındaki
yüzey ulaşımları VIP araçlarla sağlanır. Bu yolcuların bagajlarına CIP etiketi takılarak öncelikli
hizmet almaları sağlanır. Havayolları şirketlerinin uygulamalarına göre farklılıklar gösterse de
çeşitli ikramlar, ek servis ve imkanlar sunularak özel ilgi gösterilen yolcular olarak ifade
edilebilirler.
Önemli yolcular, uçağa son binip ilk inmeleri ve konfor gibi nedenlerle uçağın ön
koltuklarında oturtulurlar ve özel ikram servisi alırlar. Uçağın tasarımına bağlı olarak ekonomi
sınıfında uçan yolcularla aralarında bölmeleri ayırıcı perde vs. bulunur. Bu yolcuların diğer
yolculara kıyasla fazla bagaj taşıma, özel bankodan bilet işlemlerini yapma gibi imkanları
vardır.

4.2. Bebekli ve Çocuklu Yolcular
Seyahatin başladığı anda 3 yaşından küçük (0-24 ay arasında) olan yolculara bebek
yolcu adı verilir. 3 yaş ile 13 yaş arasındaki (13’ünden gün almamış) yolcular ise çocuk yolcu
olarak adlandırılır. Yedi gününü doldurmamış bebekler ebeveynleri yanlarında olsa dahi uçuşa
alınmazlar. Bir yetişkin en fazla bir bebeğe refakat edebilir. Emniyet kuralları gereği uçak
içerisinde aynı sırada yalnızca tek bir bebek oturtulabilir. Bebek ve çocuklu yolcuların acil çıkış
kapılarından uzakta oturmalarına, mümkünse yedek oksijen maskesi olan sıralara oturmalarına,
uçağın doluluk durumuna göre bebekli yolcuların yanlarında boş koltuk bırakmaya (uçuştaki
durum müsaitse) özel gösterilmelidir. Bebekli ve çocuklu aileler check-in ve boarding
işlemlerinde öncelikli hizmet alırlar. Uçak içi ikramda havayolu şirketinin uygulamalarına göre
farklılık göstermekle birlikte özel ikram hizmetinden yararlanırlar.
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4.3. Sağlık Sorunu Olan Yolcular
Sağlık sorunu olan yolcular geçici sağlık sorunu olan ve kalıcı sağlık sorunu olan
yolcular olmak üzere ikiye ayrılırlar. Geçici sağlık sorunu olan yolcular (MEDA) sedyeyle
taşınan yolcular, hamileliğinin 28. Haftasını tamamlamış yolcular, ilave oksijene ihtiyaç duyan
yolcular ve salgın hastalığı olan yolculardır. Bu yolcuların son7-10 gün içerisinde alınmış
raporla seyahat etmeleri söz konusudur.
Kalıcı sağlık sorunu olan yolcular (NON-MEDA), görme – işitme – konuşma engeli
olanlar, hamileliklerinin 28. Haftasını tamamlamamış yolcular ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç
duyan yolculardır. Bu yolcular durumlarını beyan etmeleri karşılığında özel hizmet alırlar
ancak raporla seyahat etme zorunlulukları yoktur. Bu yolculara check-in ve boarding’de öncelik
tanınır. Uçuş ekibi bu yolcularla ilgili olarak bilgilendirilir.

4.4. Tekerlekli Sandalyeli Yolcular
Herhangi bir sağlık sorunundan dolayı tekerlekli sandalye hizmeti alma talebinde
bulunan yolculardır. Yolcuların hareket durumuna göre farklı kategorileri bulunmaktadır. Uzun
mesafe yürüyemeyen ve uzun mesafe giderken yardıma ihtiyaç duyan, merdiven inip çıkarken
ve uçak içerisinde yerine giderken yardıma ihtiyaç duymayan yolculara “wheelchair ramp”
WHC(R) kodu verilir. Yolcunun hem uzun mesafe yürüyemediği ve merdiven inip çıkamadığı
ancak uçak içerisinde kendi başına koltuğuna oturabildiği durumlarda yolcuya “wheelchair
step” WHC(S) kodu verilir. Böyle bir durumda yolcular ambulift adı verilen özel asansörlerle
uçağa bindirilip indirilirler. Tümüyle hareket edemez durumda olup uçak içinde de yerine uçak
koridoruna sığabilecek özel bir tekerlekli sandalyeyle gidebilen yolculara ise “wheelchair
cabin” WHC(C) kodu verilir. Söz konusu tüm tekerlekli sandalye kodundaki yolculara checkin ve boarding’de öncelik tanınır. Yolcu eğer kendi tekerlekli sandalyesini kullanmak istiyorsa
gereken ağırlık hacim vs kontrol edilerek uçağa kabulleri yapılır. Uçuş ekibi bu yolcularla ilgili
olarak bilgilendirilir.

4.5. Sedyeli Yolcular
Havayoluyla sedyeyle taşınan yolcuda operasyonun teknik zorluğundan dolayı önceden
bilgilendirme gereklidir. Sedyenin yerleştirilebilmesi için uçağın bazı koltukların arkaları
teknisyenler tarafından geçici olarak sökülmelidir. Bir sedyeli yolcu için kaç adet koltuğun
bloke edilebileceği havayollarının uygulama ve prosedürlerine göre farklılık göstermekle
birlikte bu eylem uçuş öncesi özel bir süre gerektireceğinden rezervasyon aşamasında bu
konudaki bilgilerin alınması gerekmektedir.
Sedyeli yolcular uçağa kabul edilirken uçmaya engeli olmadığına dair son 7 gün
içerisinde alınmış bir sağlık raporu gereklidir. Ayrıca sedyeli yolcular beraberlerinde refakatçi
olmadan sefere kabul edilmezler. Hastanın durumuna göre refakatçi hastanın bir yakını ya da
tıbbi bir personel olabilir. Eğer yolcunun oksijen tüpü kullanması gerekliyle bununla ilgili
bilgilendirme yapılmalı ve oksijen tüpü havayolu taşıyıcısı tarafından sağlanmalıdır. Sedyeli
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yolcular uçağa ambulansla getirilirler. Bu yolcular uçağa en önce kabul edilirler ve uçaktan en
son indirilirler. Uçuş ekibi uçuş öncesinde bu yolcularla ilgili olarak bilgilendirilir.

4.6. Yalnız Seyahat Eden Çocuk Yolcular
Yalnız seyahat eden (refakatsiz) yolcular, 6 yaşını doldurmuş (7 yaşından gün almış) ve
12 yaşını aşmamış (13 yaşından gün almamış) ailesi ya da 18 yaşından büyük bir yakını
tarafından refakat edilmeyen yolculardır. “Uncompanied Minor – UM” olarak adlandırılırlar.
Bu yolculara check-in işleminden uçağa bininceye kadar, uçuş süresince ve varışta teslim
alacak kişiye teslim edilene kadar refakat edilir.
UM yolcunun rezervasyonu aşamasında durumunu belirten bir form doldurulur. İçinde
pasaport ya da kimlik, biniş kartı ve UM formu bulunan bir çanta UM yolcunun boynuna asılır.
Yolcunun bagajı da özel olarak (UM) işaretlenir. Tüm aşamalarda teslim ve karşılama işlemleri
imza karşılığında ve tüm form ve belgeler (ailenin izin ve yetki belgeleri) kontrol edilerek
yapılır. Pasaport ve bagaj işlemlerinde öncelik tanınır, kolaylık sağlanır.

4.7. Sınırdışı Edilen Yolcular (Deportee)
Sınırdışı edilen (deportee) yolcular, bir ülkeye yasadışı yollarla giriş yapmış ya da
kanuni yollarla giriş yapmış ancak yerel otoriteler tarafından ülkede bulunması sakıncalı
görülen bu nedenle sınırdışı edilen yolculardır. Refakatli (DEPA) ve refakatsiz (DEPU) olmak
üzere iki türlüdür. Havayolunun sınırdışı edilme nedenini sorarak güvenlik refakatçisi isteme
hakkı vardır. Yolcuyu ülkeye getiren havayolu böyle bir durumda yolcuyu geri getirmekle
yükümlü değildir. Sınırdışı edilen yolcunun bilet ve diğer harcamaları yolcuyu sınırdışı eden
hükümet tarafından ödenir. Deportee yolcular check-in ve boarding işlemleri açısından
havayolunun uygulamaları çerçevesinde normal yolcu gibi işlem görür yalnızca biniş kartına
yolcunun durumunu belli eden (DEPA ya da DEPU) kodu yazılır.

4.8. Ülkeye Girişi Yasaklanan Yolcular (Inad)
Ülkeye girişine izin verilmeyen yolculara “Inadmissible” (INAD) yolcu adı verilir.
Yolcuyu getiren havayolu INAD yolcunun bilet işlemlerini son varış noktasına kadar yapmakla
yükümlüdür. Bilet üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılır ve bilet geçerli kılınır. Yolcu uçaktan
indikten sonra terminalde çıkartılmaz özel bir salonda bekletilir. Görevli polis memuru
eşliğinde check-in işlemleri yapılarak uçağa binmeleri sağlanır. Biniş kartlarına INAD kodu
yazılır. Karşı istasyona yolcunun kabul edilmeme nedenini de belirten bilgilendirme yapılır.

4.9. Diğer Özel Yolcular
Yukarıda özellikleri ve prosedürleri belirtilen yolcuların yanı sıra çeşitli özellikleri
nedeniyle rezervasyon, check-in ve boarding aşamalarında özel hizmete tabi tutulmaları söz
konusu olan yolcular da bulunmaktadır.
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Görme, işitme ve konuşma engelli yolcular uçağa diğer yolculardan önce bindirilir ve
en son indirilirler. Check-in esnasında verilen koltuk numaraları acil çıkış kapılarından uzak,
kabin ekibinin bulunduğu yerler ve tuvaletlere yakın olmalıdır. Bu yolculara uçağa biniş, iniş
ve uçuş süresince kabin ekibi tarafından yardımcı olunmalıdır.
Hamile yolcular gebeliklerinin 28. Haftasına kadar rapor gerekmeksizin 28 ila 32.
Haftalar arasında geçerli bir raporla birlikte uçuşlara kabul edilirler. 32. Haftayı geçen
gebeliklerde hamile yolcular uçağa kabul edilmemektedir. Hamile yolculara hasta muamelesi
yapılmaz, özel prosedürler uygulanmaz ancak seyahatlerini kolaylaştıracak şekilde yardımcı
olunur, hizmet sunumlarında öncelik verilir. Hamile yolcular acil çıkışlara oturtulmazlar. Yaşlı
yolculara terminal dahilinde yer hizmetleri görevlileri tarafından eşlik edilmeli, uçakta
tuvaletlere yakın koltuklara oturtulmalı, iniş ve binişlerde kabin ekibi tarafından yardımcı
olunmalıdır. Uzun boylu yolcular acil çıkış kapılarına oturtularak konforlu seyahat etmeleri
sağlanmalıdır. Aşırı kilolu yolcuların check-in işlemi sırasında yanlarındaki koltukların boş
bırakılması tercih edilebilir. Ancak bu durumun bir zorunluluk olmadığı yalnızca uygun
durumlarda yolcuların rahat etmesini sağlamak amacıyla yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Grup yolcular, birlikte seyahat eden yolculardır. Genelde biletleme işlemleri beraber
yapılmıştır ve genelde bu tür gruplar birlikte check-in yapıp beraber seyahat etmeyi arzu
etmektedirler. Grup yolculara check-in aşamasında ayrı bir banko açılması söz konusu olabilir.
Bu durum bir zorunluluk olmamakla birlikte hem bu yolcuların hızlı ve toplu bir şekilde
işlemlerinin tamamlanması hem de diğer yolculara daha kola hizmet verilebilme imkânı
doğması nedeniyle bu yola gidilebilir. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra grup check-in’de
yolcuların teker teker tanımlanmasındaki güçlükler nedeniyle bu uygulamanın yaygınlığı
azalmış olsa da dünyanın pek çok yerinde işlemleri hızlandırıcı ve yolcuları memnun edici bir
uygulama olarak uygulanmaktadır.
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Uygulamalar
1.

Havaalanlarında özel hizmete tabi hangi yolcular olacağını tartışınız.

2. Özel hizmete gereksinim duyan yolcuların daha konforlu seyahat etmesi için
yapılabilecek uygulamalara ilişkin öneriler getiriniz.
3. Yolcu hizmetlerinde çalışanların özel kategorideki yolculara hizmet verirken ne
şekilde davranmaları gerektiğini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Havayoluyla seyahat eden özel yolcu kategorilerini belirtiniz.

2. Özel yolcu kategorilerine hizmet verebilmek amacıyla yolcu hizmetleri
çalışanlarına hangi konularda eğitim verilmelidir?
3. Havalimanı terminallerinde özel kategorideki yolculara hizmet verebilmek için
nasıl bir altyapı sağlanmış olmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; havayoluyla seyahat eden yolcu kategorilerinin neler olduğu, bu
yolcuların özellikleri ve bu yolculara hizmet sunarken hangi prosedürlerin uygulanıp nelere
dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi refakatsiz çocuk yolcu kodudur?
a) INAD
b) UM
c) WHC(R)
d) MEDA
e) DEPU
2) Hamileliğinin kaçıncı haftasından itibaren yolcular uçağa kabul edilmez?
a) 12
b) 14
c) 28
d) 32
e) 34
3) Bebek yolcu kategorisi hangi yaş grubundaki yolcular ı kapsamaktadır?
a) 0-2
b) 0-3
c) 1-3
d) 0-6
e) 1-6

4) Raporsuz olarak seyahat eden sağlık sorunu olan yolcu aşağıdakilerden hangisidir?
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a) MEDA
b) DEPU
c) NON-MEDA
d) INAD
e) DEPA
5) Aşağıdakilerden hangisi ülkeye kabul edilmeyen yolcu kodudur?
a) INAD
b) UM
c) DEPU
d) DEPA
e) RAMP
6) Uçağa biniş ve inişte uzun mesafe yürüyemeyen merdiven çıkamayan ancak uçak
içinde yerine ulaşabilen yolcu kodu hangisidir?
a) WHC(R)
b) WHC(C)
c) WHC(S)
d) WHC(T)
e) WHC(E)
7) Özel ve resmi etkinliği olan devlet görevlileri hangi yolcu kategorisindedir?
a) CIP
b) VVIP.
c) VIP
d) CRM
e) INAD
8) Aşağıdakilerden hangisi uçağa en son biner?
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a) INAD
b) VIP
c) UM
d) DEPA
e) WHC(R)
9) Aşağıdakilerden hangisi refakatsiz sınırdışı edilen yolcu kodudur?
a) INAD
b) DEPA
c) WHC(R)
d) DEPU
e) UM
10) Havayolu için ticari özel önem taşıyan yolcu grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a) CIP
b) VIP
c) VVIP
d) UM
e) DEPU

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)a, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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5. REZERVASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Rezervasyon Kavramı ve Amacı
5.1.1. Yolcu Rezervasyon
5.1.2. Yük Rezervasyon
5.2. Rezervasyon Sürecinin Adımları
5.3. Rezervasyon Sistemlerinin Gelişim Adımları
5.3.1.Dahili Kapasite Satışı
5.3.2.Sistemin Dışa Açılması ve İşbirlikleri
5.3.3. Küresel Sistemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Uçak bileti nasıl alınır?

2.

Rezervasyon ne işe yarar?

3.

Yolcu ve yük rezervasyonu farklı mıdır?

4.

Rezervasyon sistemleri nasıl gelişmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Rezervasyon kavramı

Rezevasyonun amacı ve ne
amaçla kullanıldığını
bilmek

Okuyarak

Rezervasyon süreci

Rezervasyonun nasıl
yapıldığını bilmek.
Rezervasyon sürecinin
adımlarını kavramak

Okuyarak ve uygulamada
karşılaşılan gerçek durumları
analiz edip gerekli
değerlendirmeleri yaparak

Rezervasyon sistemleri

Rezervasyon sistemlerinin
tarihsel gelişimini bilmek

Okuyarak ve konuyla ilgili
yazılı ve görsel haberleri takip
ederek
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Anahtar Kavramlar


Rezervasyon



Biletleme



PNR



Opsiyon



CRS



Yolcu rezervasyonu



Yük rezervasyonu
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Giriş
Havayolu taşımacılığının sayısal büyümesinin yanında bu taşımacılık türünü
kullananların aldıkları hizmetten beklentilerinin yükselmesi, satış öncesi rezervasyon sürecinin
de gelişimine neden olmuştur. Yalnızca basit bir satış işlemi olmanın ötesinde, yolcunun talep
ettiği yükün de gerektirdiği özel hizmet koşullarını yerine getirmek katma değerli hizmet
sunumu açısından havayolu şirketlerinin önemli bir gelir kapısı aynı zamanda da rekabet alanı
olmuştur.
Öncelikle seferlerdeki yer mevcudiyetinin sağlanması ardından da özel taleplere ilişkin
bilgileri sisteme kaydedilip operasyon günü ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmesi
rezervasyon sistemleri sayesinde mümkün olmuştur. Özellikle bilgisayar destekli rezervasyon
sistemlerinin hayata geçmesi ve küresel sistemlerin birbirleriyle entegrasyonu sonucunda
rezervasyon ve satış işlemleri kolaylaşmış, hatasız ve etkin bir hale gelmiştir.
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5.1.Rezervasyon Kavramı ve Amacı
Rezervasyon, satışa sunulan koltuk ya da kargo kapasitesinin belirli bir müşteriye, belirli
bir fiyattan ve belirli bir süre sonra satışa dönüştürülmesi koşuluyla ayrılmasıdır. Rezervasyon
sistemi, icra edilecek yolcu ya da yük taşıma hizmetinin belirli bir süre önceden müşteriler
tarafından ayrılmasına imkân veren sistemlerdir. Bir anlamda bilet satışının ilk adımıdır.
Havayolu şirketindeki farklı birimlerden (tarife, filo vb) gelen bilgilerin koordinasyonunu
gerektiren, satışa sunulan hizmetin müşteri ile buluştuğu bir ara yüz konumundadır.
Rezervasyon sistemleri taşıyıcı işletmenin başta planlama olmak üzere yönetsel faaliyetlerinin,
operasyonel faaliyetlere geçişinin yaşandığı bir aşamadır. Diğer bir deyişle pazarlama
faaliyetlerinin satışla sonuçlanmaya başladığı, fiili taşımanın yapılmasına kadar süren bir
aşamadır.

5.1.1. Yolcu Rezervasyon
Havayolu taşımacılığının yaygınlaşmasıyla birlikte havayolları hizmetlerine olan talep
de hem sayısal olarak artmış hem de nitel olarak çeşitlenmeye başlamıştır. Öncelikle seferlerde
yer bulmak isteyen yolcuların sayısal olarak kapasiteyi dolduracak şekilde uçuşlara
yerleştirilmesi zorunluluğu söz konusudur. Bir hizmet işletmesinin topluma vermeyi taahhüt
ettiği hizmeti, bu hizmeti kendisinden talep eden müşterilerine sunamama gibi bir lüksü
olmamalıdır. Bu nedenle aylar sonra gerçekleşen uçuşların kapasite planlamaları önceden
yapılmalı, gerekli görüldüğünde ek seferler ya da uçak tipi değişiklikleriyle kapasite arttırılması
gündeme gelmektedir.
Havayolu şirketleri için gelecekteki yolcu talebini belirleyip kapasite arttırılması
yapmanın temel aracı rezervasyon sistemleridir. Böylelikle gün/ay/yıl bazında talep durumu
takip edilebilir ve gereken planlamalar yapılabilir. Diğer yandan yolcular da kendi kişisel
programlarını kesinleştirmek, erken ve daha ucuza bilet alma imkanına sahip olabilmek gibi
nedenlerle rezervasyon sistemlerini tercih ederler.
Havacılık hizmetlerinin gelişmesi sonucunda her yolcu için standart bir hizmet türü
yerine neredeyse tüm yolcular için farklılıklar gösterebilen, kişiye özgü hizmet sunumları
gündeme gelmiştir. Şöyle ki, bir yolcu oturacağı koltuktan, uçuş esnasında ikram hizmeti alıp
almayacağına ve hatta yemek türü tercihine kadar seçme imkanına, kendisine özel hizmet alma
imkanına sahip olabilir hale gelmiştir. Ayrıca gelişen rezervasyon ortamları sayesinde hizmet
satın alabileceği farklı şirketlerin uçuş saatlerini ve fiyatlarını görme ve birbirleriyle kıyaslama
imkanı kazanmıştır. Çifte rezervasyonun önlenerek son anlarda yaşanan olumsuzlukların
bertaraf edilmesi ve hizmetin özelliklerinin yukarı kriterler açısından belirliliğinin arttırılması
rezervasyon sistemlerinin yolcu getirdiği yararlar olmuştur.

5.1.2. Yük Rezervasyon
Yük rezervasyonu da tıpkı yolcu rezervasyonunda olduğu gibi taşıyıcı işletme ve
yükünü taşıtanların geleceğe yönelik beklentilerini, hizmet alım/sunum ve fiyat gibi konularda
belirliliği sağlamak açısından önemli faydalar sağlamıştır. Özellikle bilgisayara aktarılmış olan
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yük rezervasyon sistemleri ile havayolu şirketleri satışa sundukları kargo kapasitelerini detaylı
görebilmekte ve ticari olarak faydalar sağlayabilmektedirler.
Yolcu talebinde olduğu gibi yük talebinde de sayısallığın yanında nitelik olarak da
çeşitlenme söz konusudur. Bu nedenle yüz rezervasyonu operasyonun sağlıklı işleyişi açısından
kritik bir konuma gelmiştir. Yükün en başta taşınabilirliği, fiziki boyutlarının araç tipine
uygunluğu, taşınması ve depolanmasındaki özel uygulama ve prosedürler, bulundurulması
gereken belge ve alınması gereken izinler rezervasyon aşamasında doğru bir şekilde sisteme
girildiğinde operasyonların sağlıklı yürümesi kolaylaşacak, sorunlar ortadan kalkacaktır.
Hava kargo taşımacılığında özel yükler kapsamına giren tehlikeli maddeler, ıslak kargo,
ağır kargo, bozulabilir ürünler, canlı hayvan, diplomatik kargo, kıymetli kargo vs gibi farklı
özelliklerde farklı ve özel hizmet gerektiren hizmetler bir yandan bakıldığında havayolu
şirketine normalden fazla para kazandıran katma değerli hizmetlerdir. Bu hizmetlerin
yürütülmesinin ilk adımı olan doğru rezervasyonun yapılması da taşımacılık faaliyetinin
yürütülmesi açısından oldukça önemlidir.

5.2. Rezervasyon Sürecinin Adımları
Rezervasyon süreci, yolcunun yani müşterinin taşıyıcı firmaya başvurması ile başlar.
Talep edilen kalkış ve varış noktaları için öncelikle gün ve saat bazında yer mevcudiyeti
sorgulanır. Sorgulama sonucunda uygun kapasitenin mevcut olduğu sefer gün ve saatine ilişkin
belirleme yapılır. Yolcu tercihine göre direkt ya da aktarmalı seferler, hizmetinin günün hangi
bölüm ve saatinde alınacağı gibi tercihler yapılır. Seferin gün ve saatinin belirlenmesinin
ardından bahsi geçen sefer ya da müşteri için ücret değerleri, özel ücret notları varsa indirim,
kampanya ve promosyonlar belirtilir. İndirimler yolcu özelliğine göre bilet fiyatından yapılan
eksiltmeler olarak düşünülmelidir. İndirimli yolcu gruplarına, öğrenciler, askerler, yaşlılar,
bebekler ve çocuklar girer. Promosyon bilet grubuna ise ücretsiz olarak verilen biletler girer.
Bu biletler bir kampanya sonucunda ya da sık uçan yolculara biriktirdikleri miller karşılığında
verilebilir.
Ücret düzeyleri aracın doluluğuna ya da çeşitli özel müşterilere göre farklılık
gösterebileceği gibi sabit de olabilir. Müşterinin oturmak istediği koltuk (eğer havayolu şirketi
bu seçim hakkını sağlıyorsa) ya da özel bir yemek tercihi olabilir. Örneğin diyabet hastası ya
da vejetaryen yolcuların özel içeriğe sahip yemek talep etmeleri söz konusu olabilir. Bu
taleplerin de rezervasyon aşamasında alınması, seçilen seferde o talebin karşılanıp
karşılanmadığının kontrol edilmesi ve eğer bu talep karşılanmıyorsa yolcuya bu konuda bilgi
verilmesi gerekir. Tüm bu kriterlerde uygunluk sağlandıktan sonra müşteriye bir rezervasyon
kodu verilerek rezervasyon tamamlanır. Rezervasyon kodu, rezervasyon yapılan seferin gün ve
saatine, yolcunun başta adı soyadı olmak üzere gerekli bilgilerine fiyat bilgilerine ve diğer özel
koşullara kolay bir şekilde erişilmesine imkân sağlar. Havayolu taşımacılığında kullanılan
rezervasyon koduna PNR yani “Passenger Name Record” adı verilir.
Rezervasyonların bir bölümü sefer icra edilene kadar kesin satışla sonuçlandırılma
hakkına sahipken bir bölümü de mevcut koşullarla belirli bir süre ayrılan kapasitenin hakkını
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müşteri için saklı tutar. Bu süreye “opsiyon” adı verilir. Belirlenen süre içerisinde kesin satışa
dönüştürülmeyen rezervasyonlar otomatik olarak iptal edilir. Bu seferlere bilet almak için
rezervasyon sürecinin yeniden başlatılması gerekir.
Yük rezervasyonu da müşterinin havayolu firmasına başvurması ile başlar. Yük
rezervasyonunda araç kapasitesi, aracın kapı, kapak gibi yüklemeyi kısıtlayıcı ölçüleri öncelikli
olarak sorgulanmalıdır. Bununla birlikte, yükün özellikleri ve eğer uluslar arası bir taşıma söz
konusu ise varış noktasındaki ya da geçiş güzergâhındaki ülke kısıtlamaları rezervasyon
aşamasında hesaba katılmalıdır. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki yasal düzenlemeler de başta
özellikli yük taşımalarında olmak üzere rezervasyon sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.
Rezervasyon aşamasında yüke ilişkin özel taşıma bilgilerinin doğru olarak alınıp gerekli
kayıtların yapılması oldukça önemlidir. Yolcuların talep edebileceği özel yemekler (diyabet,
vejetaryen, glutensiz yemek yalnızca deniz ürünlerinden oluşan yemek v.b.) olabileceği gibi,
sağlık durumlarına ilişkin özel önlem ve uygulamaların kayıtları da bu aşamada yapılır. Konuya
yük taşımacılığı açısından bakılırsa yükün tehlikeli madde, ıslak kargo ya da canlı hayvan gibi
özel yük kapsamına giren bir yük olması, taşıma operasyonu esnasında farklı uygulama ve
dokümantasyon gerektireceğinden rezervasyon aşamasında bilgilerin sağlıklı şekilde
kaydedilmesi gerekmektedir.
Rezervasyon sistem ekranlarında iki nokta arası seferleri görüntülemenin yanı sıra bu
noktalar arası doğrudan ve aktarmalı sefer seçeneklerini görmek de mümkündür. Ayrıca varsa
o hatta ilişkin ücret notları, indirim, promosyon vb gibi bilgiler, vergiler , diğer harçlar ve
ücretler görüntülenir. Eğer yurtdışı bilet ya da yabacı bir ülke için bilet kesiliyorsa biletin döviz
ya da yerel para cinsinden karşılık geldiği tutar da rezervasyon sistem ekranında
görüntülenebilir. Sık uçan yolcu programları gibi özel programlar söz konusuysa bunlara ilişkin
kazanılan haklar da yine bu sistemden görüntülenebilir.

5.3. Rezervasyon Sistemlerinin Gelişim Adımları
Rezervasyon sistemlerinin bugününde bilgisayar destekli ve işletmenin tüm birimleri ile
entegre uygulamaları görmekteyiz. Bu durumun en temel faydası, sistemde aynı koltuğun farklı
müşterilere satılması anlamına gelen çift rezervasyonun önlenmesidir. Böylelikle müşterilerin
daha güvenilir hizmet alması sağlanmaktadır. Söz konusu sistemler satışa sunulan kapasitenin
gerçek zamanlı doluluk oranını saptayabildiği için, rezervasyon anında doluluk oranına göre
değişken fiyat verilmesi imkânı doğar. Bunun sonucunda kapasitenin maksimize edilmesi
sağlandığı gibi verimlilik oranı da artmaktadır. Bilgisayar destekli rezervasyon uygulamaları
farklı kriterlere göre arama yapabildiği için müşterilerin öncelikleri bazında tarama yapılabilir,
talebe en yüksek düzeyde uygunluk sağlanıp daha tatmin edici ve hızlı hizmet verilmesi
sağlanır. Eş zamanlı istatistikî bilgilerin toplanıp analiz edilmesi ve işletmenin diğer tüm
sistemlere sağladığı destek görevi, mevcut sistemlerin sağladığı diğer faydalardır.
Rezervasyon sistemlerinin diğer sistemlere destek görevinin başında; hat, araç,
gün/ay/yıl bazında taşınan yolcu sayıları ya da yük miktarı hakkında veri sağlamak gelmektedir.
Ayrıca, rezervasyonların ne ölçüde satışa dönüştüğünün oransal tespiti de işletmelerin
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rezervasyon ile ilgili kararlarına destek sağlar. Talebi karşılanamayan müşteriler ya da
taşınamayan yüklere ilişkin veriler de gelecek dönem planlamalarına büyük ölçüde katkıda
bulunur. Rezervasyon ve satış sisteminden elde edilen veriler, müşteri ilişkileri yönetimi
açısından müşterilerin sınıflandırılmasına ve etkin pazarlama faaliyetlerinde bulunulmasına
destek olmaktadır.

5.3.1.Dahili Kapasite Satışı
Günümüzde taşıyıcı işletmeler rezervasyonlarını 4 temel araç kullanarak yapmaktadır.
Bu dört temel aracı müşterilerin fizikî olarak gittiği yerlerde yapılan rezervasyonlar ve bireysel
olarak her yerden erişebileceği rezervasyon imkânları olarak 2 ana grupta toplayabiliriz.
Müşteriler taşıyıcı işletmenin satış ofislerinde rezervasyon yapabilecekleri gibi taşıyıcı işletme
adına belirli bir komisyon karşılığında rezervasyon ve satış yapan acenteler aracılığıyla da işlem
yapabilirler. Gün geçtikçe maliyeti daha yüksek olan bu yöntemler yerini müşterilerin daha
esnek zamanlarda ve bireysel olarak rezervasyon yapabileceği araçlara bırakmaktadır. Bu
araçların başında internetten rezervasyon yapılmasına imkân tanıyan şirket web sayfaları ile
birkaç şirketin rezervasyon sistemlerini bir çatı altında toplayan web sayfaları gelmektedir. Bir
diğer yöntem ise müşterilerin rezervasyonlarını telefonla görüştükleri müşteri temsilcileriyle
yapmalarını sağlayan çağrı merkezleridir.
Rezervasyon sistemlerinin gelişimini üç adımda inceleyebiliriz. Gelişimin ilk adımı
dahili kapasitenin satışıdır. Bu ilk aşamada işletmeler kendi imkânlarıyla (satış ofisi, çağrı
merkezi, web sayfaları) kendi koltuklarını ya da kargo kapasitelerini satmaktadır.

5.3.2.Sistemin Dışa Açılması ve İşbirlikleri
Rezervasyon sistemlerinin gelişiminde bir sonraki aşama sistemin dışa açılmasıdır. Bu
aşamada satış yalnızca işletmelerin kendi imkânlarıyla değil, başta acenteler olmak üzere diğer
işletmelerin ve farklı web sayfalarının satış kanallarını kullanarak da yapılmaktadır. Ayrıca
farklı taşıma türlerinden firmaların (havayolu-karayolu gibi) ortak seferler yapmaları
sonucunda birbirlerinin biletlerinin satabilmeleri de söz konusudur. Henüz gelişme aşamasında
olan bu entegre taşımacılık sistemleri, ittifak içindeki şirketlerin birbirlerinin rezervasyon
sistemlerine erişimlerinin olması ve kendi biletlerinin yanında diğer şirketin de biletlerini
satmaları imkanını sağlamaktadır. Böylece bir yandan müşterilerin bilet alabileceği bilet satış
noktası sayısı artarak hizmet kalitesinde bir artış söz konusu olabilir. Diğer yandan ise entegre
taşımacılık sayesinde müşteriler farklı şirket ve taşıma türlerinin göreceli üstünlüklerinden
yararlanabilir.

5.3.3. Küresel Sistemler
Rezervasyon sistemlerinin gelişimindeki üçüncü aşama ise sistemin küresel şebekeye
entegrasyonudur. Bu aşamada işletmeler müşterilerine bilgisayar destekli küresel ağlarla
dünyanın farklı bölgelerinde rezervasyon ve satın alma fırsatı sunmaktadır. Belirli bir donanım
ve yazılım altyapısı üzerinde kurulan sistemler, kendi sistemlerine dahil olan havayolu
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şirketlerinin biletlerini acentelerde satma yoluna giderek dünyanın her yerinde biletlere erişim
imkanı sağlamaktadırlar.
Belirli başlı gruplar, kendi gruplarına üye şirketlerin rezervasyon sistemlerinin
tamamını görecek bir yazılımla söz konusu rezervasyon – satış işlemlerini gerçekleştirirler. Bu
hizmet karşılığında da havayolu şirketlerinden komisyon alırlar. Ülkemizde de pek çok yerde
vitrininde birden fazla havayolunun logosu bulunan ve onlarca havayolu şirketinin biletlerine
rezervasyon-satış imkanı sunan acenteler görülmektedir.
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Uygulamalar
1. Bilgisayar destekli rezervasyon sistemlerinin havayolu şirketlerine kazandırdığı
avantajları belirleyiniz
2.

Modern rezervasyon sistemleri olmadan ne gibi sorunlar yaşanacağını tartışınız.

3. Havayolundaki rezervasyon sistemlerinin gelişim adımlarının entegre taşımacılığa
nasıl uyarlanabileceğini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Yolcu ve yük rezervasyonun ortak yönleri nelerdir?

2.

Küresel rezervasyon sistemlerinin havacılığa katkıları nelerdir?

3.

Özel yük rezervasyonlarında hangi bilgilere dikkat edilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; rezervasyon kavramı, yolcu ve yük rezervasyonlarının özellikleri,
rezervasyon sürecinin nasıl işlediği ve rezervasyon sistemlerinin gelişim adımları konuları
üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi rezervasyonun belirli koşullarda geçerli olduğu süredir?
a) PNR
b) Opsiyon
c) Operasyon
d) Charter
e) Tarife
2) Aşağıdakilerden hangisi rezervasyon sistemlerinin faydalarından birisidir?
a) Doluluk oranın düşürülmesi
b) Operasyon maliyetlerinin hesaplanması
c) Müşterilere hızlı hizmet verilmesi
d) Ekip planlamanın etkin yapılması
e) Çifte rezervasyonun önlenmesi
3) Aşağıdakilerden hangisi rezervasyon sistemlerinin gelişim adımlarındandır?
a) Bilet satışı
b) Yolcu bilgilerinin alınması
c) Döviz kurunun belirlenmesi
d) Küresel sisteme entegrasyon
e) Ücret – promosyon bilgisinin alınması
4) Yolculara ücretsiz verilen biletler hangi biletler kapsamına girer?
a) İndirimli
b) Pass
c) Promosyon
d) Charter
e) Özel yolcu
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5) Aşağıdakilerden hangisi özel yük türlerinden biri değildir?
a) Canlı hayvan
b) Tehlikeli madde
c) Canlı hayvan
d) Sıcak yiyecek
e) Ağır kargo
6) Aşağıdakilerden hangisi rezervasyon sonrası yolcuya verilen rezervasyon kodudur?
a) PASS
b) CRM
c) PNR
d) IATA
e) RAMP
7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Rezervasyon sistemleri çifte rezervasyon imkanı sağlar.
b) Rezervasyon sistemleri bilet fiyatlarının kolayca görülmesini sağlar
c) Rezervasyon sistemleri en uygun sefer saatinin görülmesini sağlar.
d) Rezervasyon sistemleri farklı şirketlerin uçuşları hakkında bilgi verir.
e) Rezervasyon sistemleri en erken seferlerin görülmesini sağlar.
8) Aşağıdakilerden
yemek/ikram türü değildir?

hangisi

yolcuların

rezervasyon

sırasında

isteyeceği

bir

a) Diyabetik
b) Fast food.
c) Vejetaryen
d) Glutensiz
e) Deniz ürünleri.
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9) Aşağıdaki ifadelerden hangisini rezervasyon sistemi ile ilişkisi yoktur?
a) Tarife planlama
b) Muhasebe
c) Filo yönetimi
d) Ekip planlama ünitesi
e) Yer hizmetleri
10) Öğrencilere normal bedelin altında verilen biletler hangi bilet kapsamına girer?
a) İndirimli
b) Özel yolcu
c) Promosyon
d) Pass
e) Açık

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)d, 4)c, 5)d, 6)c, 7)a, 8)b, 9)d, 10)a
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6. CHECK-IN VE UÇAĞA BİNİŞ İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Check-In İşlemleri
6.1.1. Check-in İşlemlerinin Amacı ve Yöntemleri
6.1.2. Check-in tipleri
6.2. Uçağa Biniş (Boarding) İşlemleri
6.2.1. Uçağa Kabule Hazırlık İşlemleri
6.2.2.Uçağı Kapatma (Boarding tamamlama) İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bilet alan yolcular havaalanında hangi işlemleri yapmak zorundadır?

2.

Uçağa biniş işlemleri nasıl yapılır?

3.

Uçağa binişte yapılan hatalar hangi sorunlara neden olabilir?

4.

Uçağın sefere başlaması için hangi işlemlerin tamamlanmış olması gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Check-in işlemleri

Kazanım
Check-in sürecini
kavramak
Check-in işleyişini bilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak ve havaalanındaki
uygulamaları gözlemleyerek

Boarding sürecini
kavramak
Boarding İşlemleri

Boarding işlemlerini
bilmek

Okuyarak ve havaalanındaki
uygulamaları gözlemleyerek

Boarding öncesi
hazırlıkları bilmek

Uçağı Kapatma

Uçağın sefere hazır olma
durumunu kavramak
Uçağı sefer için onaylama
sürecini bilmek

Okuyarak ve havaalanındaki
uygulamaları gözlemleyerek
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Anahtar Kavramlar


Check-in



Biletleme



Uçağa biniş



Uçağa kabul



Boarding



Kapı kapatma



Banko



Kiosk



Bagaj



Biniş kartı



Yolcu manifestosu



Harekat memuru
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Giriş
Yolcular havayoluyla seyahat etmeyi tercih ettiklerinde önce rezervasyon sonra da
biletleme yaparak biletlerini satın alırlar. Uçuş günü havaalanı terminaline gelindiğinde ise bir
dizi uygulama yapılmakta havacılık güvenliği ve ticari gereklerle bazı kontroller yapılmaktadır.
Operasyonların da aksaksız olarak işlemesi için tüm yolculara ilişkin bilgilerin uçağa binenbinmeyen ve son anda binmekten vazgeçen yolcuların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Bilet almış bir yolcunun kesinlikle uçağa bineceği hatta uçuş günü havaalanına geleceği
söylenemez. Bu nedenle önce yolcunun o gün havaalanında uçuş için hazır olarak mevcudiyeti
sonrasında da yolcunun uçağa gerekli kontrollerden geçerek binmesi sağlanmalıdır. Tüm bu
faktörler yolcu memnuniyetinden en az tavizle güvenlik, operasyonel ve ticari kaygılar
gözetilerek yapılmalıdır. Bu bölümde check-in ve boarding (uçağa biniş) işlemlerine yer
verilmiştir.
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6.1.Check-In İşlemleri
Check-in işlemi, yolcuların havayolu taşımacılık hizmetinden yararlanmak amacıyla
havaalanı terminaline geldikten sonra belirlenmiş kalkış saatinde belirli bir süre önce bilet ve
bagaj işlemlerini yaptırması anlamını taşır. Bu işlem yolcu tarafından yapılmalıdır. Gerekli
durumlarda yolcu adına işlem yapma yetkisi olan yer hizmeti şirketinin temsilcileri tarafından
da check-in işlemi yapılabilir.
Uluslararası ve ulusal kurallar ile havayolu şirketinin uyguladığı prosedürler
çerçevesinde yolcu talepleri de dikkate alınarak yolcunun bilet ve bagaj işlemleri yapılır.
Yolcuların özel yolcu kategorisinde olup olmama durumlarına göre, koltuk tercihi gibi talepleri
de mümkün olduğu kadar karşılanmak suretiyle check-in işlemi yapılır, yolcunun bagajları
uçağa yüklenmek üzere teslim alınır, yolcuya biniş kartı verilerek uçağa biniş işlemlerinin
(boarding) başlamasına kadar beklemesi sağlanır.

6.1.1. Check-in İşlemlerinin Amacı ve Yöntemleri
Check-in işleminin temel amacı bir seferde seyahat etmek isteyen yolcunun o seferle
ilgili geçerli bir biletinin olup olmadığının kontrol edilmesi ve biletle ilgili ödemenin
yapıldığının teyit edilmesidir. Buna bir anlamda bilet kontrolü de denilebilir. Ayrıca yolcuların
almayı talep ettikleri özel hizmetler varsa bunlarla ilgili rezervasyonlarının olup olmadığı ve
yine bu özel hizmetler için gereken bedelleri ödeyip ödemediklerinin de kontrolü yapılır.
Yolcu bagajlarının hava taşıtı üreticisinin ilgili kılavuzlarda belirttiği özellikler
içerisinde (ağırlık ve ebat) olmasını sağlamak bir uçuş emniyeti konusudur. Check-in işleminde
buna yönelik de kontroller yapıldığı gibi bagaj ağırlığının havayolu şirketinin kurallarına
uygunluğu ve/veya bagajın kabin içine alınıp alınmayacağı ya da fazla bagaj işlemi
yapılmayacağı da bu aşamada belirlenir.
Yolcuların uçağa uçuş emniyeti, denge ve zamanında kalkış için hızlı boarding
yapabilecek şekilde dağılımının sağlanması ile yolcuların koltuk seçimi (cam kenarı – koridor
– tuvalete yakın vb)taleplerine imkanlar dahilinde cevap verilmesi de check-in işlemlerinin
amaçları arasında yer alır.
Her sefer için o seferle ilgili bilgilerin, yolcu sayısı ve yolcu isimlerinin yazılı olduğu
manifestolar oluşturulur. Yolcuların cinsiyeti, bagajlar ile ilgili bilgiler, özel kategorideki
yolcular ile yolcuların koltuk bilgileri bu manifestoda açıkça belirtilir. Sözkonusu manifesta
yolculr check-in yaptıkça otomatik olarak oluşturulur.
Check-in bilgisayarlı ve el ile(manuel) olmak üzere iki yöntemle yapılır. Her ne kadar
check-in için iki yöntem olsa da günümüzün teknik ve ticari gereklilikleri check-in işlemlerinin
bilgisayarlı yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Böylelikle bir yandan operasyonel olarak ortaya
çıkacak sorunlar önlenmiş olur (örneğin aynı koltuğa birden fazla yolcu oturtulması gibi) diğer
yandan da tüm check-in süreci eş zamanlı olarak ilgili amirler tarafından kontrol edilerek süreç
gözlem altında tutulur, gerekli yönlendirmeler yapılarak sorun ve yavaşlamalar önlenmeye
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çalışılır. Bilgisayarlı check-in işlemleri yolcu hizmetleri görevlisine hem daha hızlı işlem
yapma hem de daha kolay seçenekleri görüp tercih yapabilme imkanı sağlar.
Bilgisayar sistemlerinin arızalı olduğu ya da örneğin filoya yeni dahil edilen uçak tipinin
yazılıma uyumlaştırılmadığı durumlarda zorunlu olarak manuel check-in yapılması gerekebilir.
Bu durum hem işlerin daha yavaş ilerlemesine hem de bilgisayar ortamında otomatik olarak
oluşturulan listelerden tek tuşla raporlar alınması yerine tüm bu belgelerin el ile doldurulması
anlamına gelir ki günümüz havaalanlarındaki yoğun tempo düşünüldüğünde bu zorunlu durum
yolcu hizmetleri açısından önemli ölçüde olumsuzluk yaratır.

6.1.2. Check-in tipleri
Check-in işlemleri yolcuların bulundukları ortama ve hizmet kategorilerine farklı
imkanlar sağlanması koşuluna göre çeşitlilik gösterir. Check-in denildiğinde ilk akla gelen
normal check-in’dir. Yüz yüze yapılan bu işlem, yolcunun havayolunun terminaldeki
bankosuna gelip kimliğini ibraz etmesiyle başlar. Yolcuya, bilete ve sefere ilişkin bilgiler
kontrol edildikten sonra yolcunun el (kabin) bagajı ya da normal bagajı tartılır. Eğer yolcu
bagajı havayolu şirketinin belirttiği ağırlıktan fazlaysa ek ücretler talep edilebilir. Daha sonra
yolcuya biniş kartı basılarak verilir. Yolcuların önemli bir bölümü bu şekilde check-in yaptığı
için gerekli durumlara birden fazla banko ya da farklı yolcu sınıfları (first class/business class)
için farklı bankolar açılabilir.
Günümüzde oldukça yaygın bir check-in türü de internetten yapılan check-in’dir.
Yolcular uçuş öncesi zaman kaybetmemek ya da istedikleri koltukları (eğer havayolu şirketinin
prosedürleri buna imkan sağlıyorsa) ev ya da ofis ortamında rahatlıkla seçebilmek için bu
yöntemi tercih ederler. Bu durumda biniş kartlarını bilgisayar çıktısı olarak alabilirler. Checkin işlemlerini internetten yapan yolcular diledikleri taktirde biniş kartlarını havaalanlarındaki
kiosklardan bastırabilirler. Hatta günümüz teknolojilerinin geldiği noktada biniş kartları cep
telefonlarında dahi gönderilmekte ve bu şekilde kağıttan da tasarruf sağlanmaktadır. Check-in
işlemini internetten yaptıran yolcular doğrudan biniş kapısına gidebilirler. Eğer bu yolcuların
uçak bagajına teslim edecek bagajları varsa havaalanı terminallerinde, check-in bankolarının
yanında bu yolcular için tahsis edilmiş bankolardan bagaj teslim işlemlerini yapabilirler.
Yolcuların 24 saat içerisinde bağlantılı uçuşları varsa birden fazla noktada check-in
yaparak zaman kaybetmemeli amacıyla bu yolculara nihai varış yerine kadar check-in
yapılması söz konusu olabilir. Ancak bu işlem havayolu şirketinin böyle bir uygulamaya izin
vermesi, check-in sistemlerinin online ve aktif olması durumunda mümkün olabilir. Yolcu v
bagajları böyle bir durumda aktarma noktasında herhangi bir işlem yapmaksızın aktarmalı
seferlerini tamamlayabilirler.
Bazı havayolları yolcularına sunulan hizmet kalitesi ve erişimi arttırmak amacıyla
otellerde, çağrı merkezlerinden ya da havaaalanı terminallerindeki özel yolcu salonlarından da
check-in hizmeti sunmaktadır. Ancak günümüz teknolojilerinin geldiği noktada internet checkin ve hatta cep telefonlarındaki çeşitli uygulamaları kullanarak yapılan mobil check-in
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uygulamaları düşünüldüğünde bu tarz kolaylıkların avantajlarını yitirmiş oldukları
görülecektir.

6.2. Uçağa Biniş (Boarding) İşlemleri
Check-in işlemleri tamamlanmış yolcuların güvenlik ve pasaport kontrollerinden
geçtikten sonra uçağa biniş – uçağa kabul işlemlerine boarding işlemleri adı verilmektedir.
Uçağın yakıt, temizlik, ikram yüklemesi gibi işlemleri tamamlandıktan sonra uçağa biniş işlemi
başlar. Bu işlemler tamamlanmadan özellikle uçağa yakıt yüklenirken uçağa biniş işlemi
yapılmaz. Zorunlu hallerde uçakta yolcu varken yakıt alımı yapılıyorsa bu işlemin özel
prosedürleri uygulanır. Bu aşamada yolcuların biniş kartları ve kimlikleri kontrol edilerek
uçağa alınırlar. Yolcu hizmetleri görevlileri aynı zamanda uçağa biniş yapan yolcuların da
listesini bu aşamada oluşturarak uçağı sefere hazır hale getirirler. Uçağa biniş işlemleri
havaalanının imkanlarına bağlı olarak körük adı verilen koridorlardan ya da yolcular aprondaki
uçağın yanına bir yer hizmet türü olan yüzey ulaşımı hizmetiyle getirilerek merdiven yoluyla
yapılır.

6.2.1. Uçağa Kabule Hazırlık İşlemleri
Uçağa biniş başlamadan uçağa biniş yapılacak kapıda yapılması gereken bir dizi işlem
vardır. Bunların başında check-in listelerinin hazırlanması, gerektiğinde kullanılmak üzere boş
biniş kartlarının hazır tutulması, bagaj etiketleri ve uçağa biniş esnasında ihtiyaç duyulabilecek
dokümanların terminaldeki ilgili birimlerden temin edilmesi gerekmektedir. Uçağa biniş
noktasındaki personel sefere ilişkin bilgilere, yolcu manifestosuna, özel yolcu bilgilerine,
transit yolcu varsa bu yolcu ve bu yolcuların bağlantılı uçuş bilgilerine sahip olmalıdır.
Uçağa biniş öncesi ilgili birimlerle bağlantıya geçerek kapı, sefer, saat bilgilerinin
yolculara duyurulması ve uçağa biniş işleminin başlayacağının bildirilmesi gerekmektedir.
Biniş kartı – kimlik eşleştirmesi yapılacağından yolcuların bu belgelerle uçağa binişe hazır
olması gerektiği anons edilmelidir. Özel prosedürlere tabi olacak yolcular önceden kontrol
edilmeli varış noktasıyla ilgili olarak ilave güvenlik kontrolleri varsa bu aşamada yapılmalıdır.
Yolcu beraberindeki bagajların etiketleri kontrol edilmeli eksik varsa tamamlanmalıdır. Bebek
arabası gibi büyük bagajlar uçağın kapısında teslim alınıp uçağın ilgili bölümlerine alınması
sağlanmalıdır. Harekat memurundan gerekli izinler alınarak uçağa biniş işlemleri
başlatılmalıdır.
Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, uçağın çevresi ilgili personel tarafından
güvenlik altına alındıktan sonra yolcuların kategorilerine göre uçağa alınması işlemi başlatılır.
Yolcuların biniş kartları bilgisayara okutularak check-in yapan yolcuların tümünün
uçağa binip binmediğinin kontrolü yapılır. Bilgisayar olmayan durumlarda bu işlem uçağa
alınan yolcunun listeye el ile işlenmesiyle yapılır. Biniş işleminin tamamlanmasıyla birlikte
listeler de tamamlanarak uçağın kapatılıp sefere başlaması için uçağa götürülmeye hazır hale
getirilir.
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6.2.2.Uçağı Kapatma (Boarding tamamlama) İşlemleri
Bir uçağı kapatmak yani sefere hazır hale getirmek için boarding’den geçmiş yolcu
sayısı ile uçak içindeki yolcu sayısının eşit olması gerekir. Eğer check-in’den geçtiiği halde
uçağa binmemiş yolcu varsa havayolu şirketi ve yerel otoritelerin prosedürlerine göre bir süre
beklenir. Gerekirse genel ve yolcuya yönelik “son çağrı” anonsları yapılır. Bu aşamada polis
ve pasaport görevlilerinden bilgi alınabileceği gibi biniş kartı okutulmadan biniş yapma
olasılığına karşı yolcunun koltuğu da kontrol edilir.
Beklenen sürede yolcuya ulaşılmaması durumunda uçuş harekat görevlisine durum
bildirilir, kaptan pilotun da onayıyla yolcunun iptali sağlanır. Uçuşu iptal edilen yolcunun
bagajı uçaktan çıkartılarak terminaldeki ilgili birimlere gönderilir, bu birimler durumla ilgili
olarak bilgilendirilir. Uçakta uçmayan hiç bir yolcunun bagajının uçmasına izin verilmez.
Yapılan kontrollerde yanlış uçağa bindiği anlaşılan ya da son anda uçmaktan vazgeçen
yolcunun da el bagajlarının uçaktan indirilmesi sağlanır. Bu aşamada yolcunun herhangi bir el
bagajını yanlışlıkla almasını önlemek ve kendi beraberinde getirdiği herhangi bir el bagajını
uçakta bırakmamasını sağlamak amacıyla kabin ekibi tarafından gerekli kontroller yapılır.
Konuyla ilgili tutanaklar tutularak ilgili birimlere iletilir. Check-in sonrasında oluşan
manifestodaki bilgiler ile boarding bilgilerinin, bu bilgilerle de uçak içindeki yolcu sayısının
eşleşmesi sonucunda uçak kapıları kapatılır ve sefere hazır hale getirilir.
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Uygulamalar
1. Havaalanlarından check-in işlemi yapan yolcuları ve yolcu hizmetleri görevlilerini
gözlemleyiniz.
2.

Check-in ve boarding işlemlerinde hangi aksaklıklar yaşanabileceğini tartışınız.

3. Yolcuların daha konforlu bir şekilde uçağa alınmaları için neler yapılmalıdır
tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Check-in aşamasında yolculardan hangi bilgiler istenmektedir?

2. Boarding işlemleri sırasında uçağa binen yolcu ile check-in yaptıran yolcu
manifestosu uyumsuzsa neler yapılır?
3.

Check-in tipleri nelerdir? Faydaları ve sakıncaları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; biletli yolcuların havaalanına geldikten sonra check-in ve uçağa biniş
işlemlerinin ne şekilde yürütüldüğü, check-in işlemlerinin türleri, boarding öncesi ve
sonrasında yapılması gerekenler, check-in ve boarding işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek
sorunlar üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi uçağa biniş işlemi anlamına gelmektedir?
a) Check-in
b) Boarding
c) Ticketing
d) Transit
e) Ramp
2) Aşağıdakilerden hangisi en son yapılır?
a) Uçağa yakıt yükleme
b) Biletleme
c) Uçak temizliği
d) Boarding
e) İkram yükleme
3) Check- in işlemini tamamlayan yolcu aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Biniş kartı alır.
b) Rezervasyon yapar
c) Biletleme yapar
d) Uçak kapısını kapatır
e) Bagaj alımına gider
4) Aşağıdakilerden hangisi check-in işlemlerinde dikkate alınmaz?
a) Yaşlı yolcuların tuvalete yakın oturtulması
b) Yaşlı yolcuların acil çıkışlara oturtulmaması
c) Yolcuya ucuz bilet verilmesi
d) Yolcu – bilet - sefer eşleşmesinin yapılması
e) Yolcu tercihine göre koltuk verilmesi
96

5) Aşağıdakilerden hangisi uçağı kapatma işleminin diğer adıdır?
a) Uçağa kabul
b) Biletleme
c) Code-share
d) Boarding tamamlama
e) Ticketing
6) Yolcular check-in işlemlerini hangi ortamda yapamazlar?
a) Cep telefonuyla.
b) Bilgisayarla
c) Uçak içerisinde
d) Terminal bankosunda
e) Havayolu ofisinde
7) Aşağıdakilerden hangisi için uçak içindeki yolcu sayısı ile boarding’den geçmiş
yolcu sayısının eşit olması gerekir?
a) Rezervasyon
b) Biletleme
c) Uçağı kapatma
d) Uçağa binmeden vazgeçme
e) Uçağa kabule hazırlık
8) Aşağıdakilerden hangi aşamada yolcu bagajları tartılır?
a) Rezervasyon.
b) Check-in
c) Boarding
d) Kapı kapatma
e) Biletleme
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9) Yolcu sayısı, sefer bilgisi, yolcu isimlerinin yazılı olduğu belgeye ne ad verilir?
a) Bilet
b) Biniş kartı
c) Check-list
d) Manifesto
e) E-bilet
10) Yolcuların özel hizmet talepleri hangi aşamada alınmalıdır?
a) Rezervasyon.
b) Biletleme
c) Check-in
d) Güvenlik kontrolü
e) Boarding

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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7. YOLCU VE BAGAJ TRAFİK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Yolcu ve Bagaj Trafik Hizmetlerine Genel Bakış
7.2. Yolcu ve Bagaj Trafik Hizmetleri Kapsamındaki Görevler
7.2.1. Yolcu Trafik Hizmetleri
7.2.2.Bagaj Trafik Hizmetleri
7.3. Yolcu ve Bagaj Trafik Hizmetlerinin Yolcu Hizmetleri Açısından Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Terminallerde yolcular nasıl yönlendirilir?

2.

Terminal boyunca bagajlarımız nasıl yönetilir?

3.

Görme/işitme engelli yolcular için havaalanlarında hangi kolaylıklar vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yolcu Trafik

Terminaldeki yolcu
trafiğinin işleyişini bilmek

Okuyarak ve gözlem yaparak

Bagaj Trafik

Terminaldeki bagaj
trafiğinin işleyişini bilmek

Okuyarak ve gözlem yaparak
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Anahtar Kavramlar


Yolcu hizmetleri



Terminal



Yolcu trafik



Bagaj trafik
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Giriş
Yolcu ve bagaj trafik hizmetleri, havayoluyla seyahat etmeyi tercih edenlerin alacağı
hizmetlerin başında gelmektedir. Söz konusu hizmet yolcu hizmetlerinin de yer hizmetlerinin
de en temel hizmetleri arasında yer almakta ve müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan etki
yapmaktadır. Yolcuların havaalanlarında yönlendirilmeleri, sorunsuz bir şekilde yolcu ve yer
hizmetlerine adım adım tabi tutulmaları sağlıklı işleyen bir yolcu ve bagaj trafiği ile mümkün
olabilir.
Yolcuların sorunsuz, aksaksız ve gecikmeye mahal vermeksizin bu hizmetleri
almalarının önemi malumdur ancak konuya bir de havayolu taşıyıcıları açısından bakıldığında
kaybolan yolcu ve bagajları sürekli terminal dahilinde arayarak zaman ve emek kaybetmenin
önemli bir operasyonel olumsuzluk olduğunu görebiliriz. Bu nedenle havayolu taşıma
operasyonunun başlayıp bitebilmesi için terminallerde yolcu ve beraberindeki bagajların hızlı
ve doğru bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.
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7.1.Yolcu ve Bagaj Trafik Hizmetlerine Genel Bakış
Yolcu ve bagaj hizmetleri, yolcuların ve yolcuların beraberindeki bagajların gidişte
terminale gelişten uçağa ulaşıncaya kadar, dönüşte de uçaktan ayrılıp terminali terk edinceye
kadar geçecek zaman zarfı içerisinde gerekli yerlere yönlendirilmesi, yolcu ve bagajların
sorunsuz bir şekilde olmaları gereken yerde olmalarının sağlanması amacıyla verilen
hizmetlerdir. Burada önemli olan nokta yolcuların olabildiğince sorunsuz uçağa binip uçaktan
inmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra, uçakların zamanında kalkışlarda problem yaşamasının
bir nedeni olan yolcuların uçağa binişlerinin (boarding), mümkün olduğu kadar düzenli ve
zaman kaybına neden olmadan yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yer hizmetleri
işletmeleri tarafından yapılması gerekmektedir. Böylelikle hem yolcular bölümlendirilerek
uçağa binişler düzenlenmiş olur hem de kalkış öncesi büyük bir zaman kaybı faktörü kontrol
altına alınmış olur.
Havaalanlarının kalabalık ve telaşlı yapısı, şehir trafiği gibi faktörlerin de etkisiyle
yolcular için yorucu ve havayolu taşımacılık hizmetinden memnuniyeti düşürücü bir özellik
gösterir. Bu nedenle özellikle birden fazla terminalin olduğu karmaşık yapılarda yolcu trafiğini
yönlendirmek büyük marifet ister. Tüm bu karmaşıklığa terminalin yapısının da karmaşıklığı
eklenirse tablo daha da olumsuz olacaktır. Bu nedenle terminal tasarımlarının yalın olması
gerekmektedir. Ayrıca terminal içerisinde yolcu yönlendirmelerinin basit, açıklayıcı, anlaşılır
ve okuma, duyma, kavrama becerileri en düşük olacak yolcuların dahi kolaylıkla gitmek
istedikleri yönü bulabilecekleri şekilde olmalıdır. Yönlendirmeler, renkli kodlamalar, net,
seçilebilir levhalar ve mimarı olarak basit yapılar bu açıdan yolcu hizmetlerinin kolaylaştırıcı
bir yapıda olmalıdır.

7.2. Yolcu ve Bagaj Trafik Hizmetleri Kapsamındaki Görevler
Yolcu ve bagaj trafik hizmetleri kapsamına giren görevler yolcu trafik ve bagaj trafik
olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Bu başlıklara aşağıda yer verilmiştir.

7.2.1. Yolcu Trafik Hizmetleri
Yolcu ve bagaj trafik hizmetleri genel olarak taşıyıcının uçağı ve kara taşıt araçlarının
kalkış ve varış saatinden yolcuları ve bu saatlerle ilgisi olan diğer kişileri bilgi sahibi etmek,
gelen, geceleyecek, aktarmalı ve transit yolcularla bunların bagajları için gerekli hazırlıkları
yapmak ve hava alanında mevcut hizmetlerden yolcuları haberdar etmek ile sakat yolcular veya
refakatsiz çocuklar gibi özel ilgi isteyen yolculara yardımcı olmak ve taşıyıcı tarafından
istendiğinde yardımcı olacak yetişmiş personel ve bu amaçla yapılmış tekerlekli sandalye v.b.
gibi özel malzemeleri temin etmek veya temin edilmesiyle ilgili organizasyonu yapmak
faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bunların yanında uçuşların kesintiye uğramış, gecikmiş veya
iptal edilmiş olması halinde yolculara taşıyıcının talimatına göre gereken talimatları vermek de
bu hizmeti veren kuruluşun sorumluluğu dahilindedir.
Havayolu şirketinin müşterileri tarafından gerçekleşen şikayetleri ve tazminat
taleplerini taşıyıcıya duyurmak, karşılıklı anlaşmaya göre bu tip talepleri işleme koymak
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faaliyetleri de bu hizmet kapsamına girer. Bagajların gümrüklü alandaki gümrük deposunda
muhafazasını sağlamak ile karşılıklı anlaşmaya varıldığı üzere kayıp, bulunmuş ve hasarlı
eşyalarla ilgili işlemleri yapmak, yolcu ve bagaj işlemlerinde görülen aksaklıkları taşıyıcıya
rapor etmek de yer hizmeti kuruluşunun görevidir. Gerektiğinde handling kuruluşunun özel
salon imkanlarını emre hazır bulundurmak, güvenlik amacıyla ,örneğin bagaj kimlik
belirlemesi için, personel temin etmek ya da sağlanabilecek kolaylıklarla ilgili düzenlemeleri
yapmak da yolcu ve bagaj hizmetlerine dahil faaliyetlerdir.
Yolcu ve bagaj trafik hizmetlerine detaylı olarak bakıldığında kalkış ile ilgili olarak
yapılması gereken bir dizi faaliyet görülmektedir. Biletlerin ibraz edildikleri uçuşlar için geçerli
olup olmadığını kontrol etmek ve sağlamak, karşılıklı anlaşmaya göre handling şirketine
sorumluluk yüklemeksizin ilgili uçuş için gerekli olan pasaport, vize ve aşı belgeleri gibi
evrakları kontrol etmek, kontrol edilmiş ve edilmemiş bagajları, tartmak ve/veya ölçmek
(hangisi uygulanabiliyorsa) ve etiketlemek, kontrol edilmiş bagajların check-in kontuarlarından
bagaj tasnif yerlerine taşınmasını gerçekleştirmek, tartılmış bagaj ağırlıklarını yolcunun biletine
işlemek, ilgili uçuş kuponunu (kuponlarını) koparmak ve biniş kartını vermek, anlaşmaya
varıldığı üzere, fazla bagaj (excess baggage) bileti düzenlemek, fazla bagaj ücretlerini toplamak
ve uygun fazla bagaj kuponlarını koparmak yolcu trafik hizmetlerinde kalkış ile ilgili olarak
yapılacak faaliyetleri oluşturur.
Bunların yanında, eğer uygulama o yöndeyse, meydan hizmetleri ücretlerini
yolculardan tahsil etmek ve yetkili makamlara ödemek, karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığı
üzere taşıyıcının yer tahsis veya seçme sistemini ilgili uçuş için veya bağlantılı uçuş için
uygulamak, yolcuları kontrol noktalarından geçirerek uçağa yönlendirmek uçağa bindikten
sonra yolcuları saymak, sayımdan elde edilen sonuç ile uçağın dokümanlarını karşılaştırmak,
taşıyıcı ile anlaşmaya varıldığı üzere “kabul edilmeyen yolcu tazminatı” (denied boarding
compensation) vakalarını yürütmek ile sahipsiz bagajların kabul edilmesi ve işleme konulması
için kolaylıklar sağlamak faaliyetleri de yolcu ve bagaj trafik hizmetlerinin kalkış ile ilgili olan
bölümleri arasındadır.
Yolcu ve bagaj trafik hizmetlerinde kalkış ile ilgili hizmetler olduğu gibi varış ile ilgili
hizmetler de yer almaktadır. Gelen yolcuları kontrol noktalarından geçirerek, terminal çıkışına
yönlendirmek ve yerel prosedürlere uygun olarak bagajları teslim etmek bu hizmetin varış ile
ilgili olarak yapılacak hizmetler kısmını oluşturur.
Havaalanını gidiş ya da geliş amaçlı kullanan yolcuların haricinde, aktarmalı seferler
(başka iki hava alanı arasında seyahat etmekte olup güzergâh nedeniyle sözü geçen hava
alanında uçak değişikliği yapmak ya da mola vermek) dolayısıyla hava alanında bulunan
yolcular da vardır. Bu yolculara transfer (aktarmalı) yolcular denilmektedir. Bu tip yolcuların
hava alanlarında gerek uçaklara giden yolları gerekse de hava alanı terminali içinde yer alan
çeşitli bölümleri (banka, lokanta, çocuk oyun alanı, kiosklar, telefon, uçuş bilgi ekranları v.b.)
bulmaları, giden ya da gelen yolculara nazaran daha zor olmaktadır. Özellikle bu bölümlere
olabildiğince çabuk ulaşmalarını sağlamak ve istedikleri hizmetlere erişmelerinde kolaylıklar
sağlamak da yolcu trafik hizmetinin bir parçasıdır. Aktarmalı yolcuların bu bölümlere
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ulaşmasının önündeki en önemli engel görsel unsurların uygun şekilde düzenlenmemiş
olmasıdır. Gereken kolaylık ve çabukluğu sağlamak için, sözü geçen kritik bölümlere ulaşımın,
özellikle aktarmalı yolcuların ihtiyaçlarına en hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlayacak
şekilde düzenlenmesi gereklidir.

7.2.2. Bagaj Trafik Hizmetleri
Bagaj işlemleri yolcu ve bagaj trafik hizmetlerinin bir diğer bölümünü oluşturmaktadır.
Buna göre; bagajlarla bagaj tasnif yerlerinde ilgilenmek, devam edecek uçuşlar için yığma
olarak tanıtılabilir bagajı (bulk baggage), birim yükleme gereçlerini, uçağa yüklenmek üzere
hazırlamak, ambalajlanmış birim yükleme gerçlerinin ağırlığını saptamak, araçlardan yığma
bagajı indirmek ile birim yükleme gereçlerini boşaltmak ve/veya parçalara ayırmak bagaj
işlemlerinin faaliyetleri kapsamına girmektedir.
Ayrıca, gelen bagajları transfer bağlantıları için kontrol etmek, transfer bagajı ayırmak,
transfer bagajları göndermeden önce üzerinde anlaşmaya varılmış bir süre için depolamak,
teslim edilecek transfer bagajın teslim alacak taşıyıcının bagaj ayırma bölgesine naklini
sağlamak ve düzenlemek ile mürettabat bagajı ile ilgili işlemleri yapmak da bagaj işlemlerinden
sayılmaktadır.

7.3. Yolcu ve Bagaj Trafik Hizmetlerinin Yolcu Hizmetleri Açısından
Önemi
Yolcu ve bagaj trafik hizmetleri, yolcuların terminak binası içinde doğrudan almış
olduğu hizmetlerdir. Bu nedenle yolcu hizmetlerine esas olacak bir kaç hizmetten biri
durumundadır. Havaalanı terminali boyunca (kalkış ve varışta) ne ölçüde sorunsuz seyahat
edildiği bu hizmetin yolcu hizmetlerinden memnuniyete yansımasıdır. Ayrıca, bagajların
taşınması aşamasında ortaya gelebilecek sorunlar (kayıp, hasar vb) doğrudan yolcu
hizmetlerinin bir olumsuzluğu olarak değerlendirilebilecektir. Hiç bir yolcu seyahatinin
sonunda bagajının kaybolduğu ya da sıkıntı yaşayacak bir hasar aldığı durumda yolcu
hizmetlerinden memnuniyetten söz etmez. Bu nedenle bu hizmetin aksaksız verilmesi kritik bir
öneme sahiptir.
Özel ilgi ve prosedür gerektiren yolcularla ne şekilde ilgilenildiği, farklı dil ve eğitim
düzeylerindeki insanların terminal girişten uçağa gidene kadar ve uçaktan indikten terminali
terk edinceye kadar nasıl yönlendirildikleri, herhangi bir sorun yaşamadan bulunmaları gereken
yerlere zamanında ulaştırılmaları da yolcu hizmetlerinin temel konularından olup, müşteri
memnuniyeti üerinde doğrudan etkili faaliyetlerdir.
Seferler hakkındaki bilgilendirmelerin yapıldığı ekranların sıklığı ve erişilebilirliği
büyük önem taşımaktadır. Yolcular bu ekranlar sayesinde seferlerindeki olası gecikmeler ya da
kapı değişikliği gibi değişiklikler hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu ekranların doğruluk ve eş
zamanlılığı tartışmasız sağlanmalıdır. Ayrıca söz konusu ekranlar ve yönlendirme levhaları ne
denli basit ve açıklayıcı olursa yolcu hizmetleri o kadar sorunsuz işler, yolcular ve yolcu
yakınları terminal görevlilerine daha az başvurur ve kayıp gecikme olayları en aza indirgenir.
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Havaalanı terminalini kullanırken herhangi bir yolcu hizmetleri görevlisinden destek
almaya ihtiyaç duymayan yolcular çoğunluktadır ve maliyet, emek ve zaman gibi faktörlerden
dolayı havayolu şirketleri bu tarz seyahat eden yolcuların tüm yolcular içindeki yüzdesinin
artmasını beklerler. Böyle bir durumda yönlendirmelerin, bilgi ekranları ya da yolcuların bazı
işlemlerini kendilerinin yapabileceği kioskların etkin bir şekilde işletilmesi de büyük fayda
sağlar.
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Uygulamalar
1. Havaalanı terminaline giderek yolcuları yönlendirmek üzere kullanılan levha,
gösterge ve panoları inceleyiniz.
2. Bagajların bankoda görevlilere teslimi sonrasında uçağa gidene kadar hangi
aşamalardan geçtiğini araştırınız.
3. Havaalanı terminallerinde yolcuların hızla uçaklarına ulaşmaları için ne gibi
uygulamalar hayata geçirilebilir? Tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Terminallerdeki bilgi ekranlarında hangi bilgilere yer verilmektedir?

2. Terminallerde yolcu trafiğini yönetmek için hangi görsel kolaylaştırıcılar
kullanılmaktadır?
3.
nelerdir?

Yolcu ve bagaj trafik hizmeti kapsamında yer hizmeti işletmesinin sorumlulukları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; havaalanı terminallerinde yolcu ve bagaj trafik yönetimi hizmeti
kapsamına giren faaliyetler, bu faaliyetlerin yolcu hizmetleri açısından önemi ve bu faaliyetler
yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yolcuların doğrudan muhatap olduğu bir yer hizmeti
türüdür?
a) Uçak hat bakım
b) Yolcu ve bagaj trafik hizmeti
c) Ramp
d) Yakıt ve yağ
e) Birim yükleme gereçlerinin kontrolü
2) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetleri açısından bir yolcu sınıfı değildir?
a) Gelen yolcu
b) Giden yolcu
c) Transfer yolcu
d) Aktarmalı yolcu
e) Beklemeli yolcu
3) Aşağıdakilerden hangisi yolcu ve bagaj trafik hizmeti kapsamında yer almaz?
a) Ramp
b) Check-in
c) Boarding
d) Güvenlik kontrolü
e) Fazla bagaj kontrolü.
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4) Aşağıdakilerden hangisi uçuş bilgi ekranları için yanlıştır?
a) Kolay erişilebilir olmalı
b) Renkli kodlamalar olmalı
c) Karmaşık olmalı
d) Eş zamanlı bilgiler içermeli
e) Yeterli sayıda olmalı
5) Başka iki hava alanı arasında seyahat etmekte olup güzergâh nedeniyle sözü geçen
hava alanında uçak değişikliği yapmak ya da mola vermek amacıyla havaalanında bulunan
yolculara ne ad verilir?
a) Gelen yolcu
b) Giden yolcu
c) Deportee yolcu
d) Transfer yolcu
e) Beklemeli yolcu
6) Aşağıdakilerden hangisi yolcu ve bagaj trafik hizmetlerinin kapsamında değildir?
a) Meydan hizmetleri ücretlerini yolculardan tahsil etmek
b) Meydan hizmetleri ücretlerini ilgili makamlara iletmek
c) Yolculara bilet satışı yapmak
d) Yolcuları kontrol noktalarından geçirerek uçağa yönlendirmek
e) Uçağa bindikten sonra yolcuları saymak
7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yolcu ve bagaj trafik hizmeti bir yer hizmetidir.
b) Yolcu ve bagaj trafik hizmeti bir yolcu hizmetidir.
c) Yolcu ve bagaj trafik hizmeti havayolu şirketinin sorumluluğundadır.
d) Yolcu ve bagaj trafik hizmeti zamanında kalkışı etkiler
e) Yolcu ve bagaj trafik hizmeti müşteri tatminini etkiler
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8) Aşağıdakilerden hangisi bagaj trafik işlemleri arasında yer almaz?
a) Birim yükleme gereçlerini, uçağa yüklenmek üzere hazırlamak
b) Ambalajlanmış birim yükleme gereçlerinin ağırlığını saptamak
c) Transfer bagajı ayırmak.
d) Yolcuların bilet kontrollerini yapmak
e) Gelen bagajları transfer bağlantıları için kontrol etmek.
9) Aşağıdakilerden hangisi yolcu ve bagaj trafik hizmetlerinin kapsamında değildir?
a) Taşıyıcının müşterileri tarafından gerçekleşen şikayetleri taşıyıcıya duyurmak.
b) Kayıp, bulunmuş ve hasarlı eşyalarla ilgili işlemleri yapmak
c) Taşıyıcının müşterileri tarafından gerçekleşen tazminat taleplerini taşıyıcıya
duyurmak.
d) Rezervasyon işlemlerinde yolcuya yardım etmek
e) Yolcu ve bagaj işlemlerinde görülen aksaklıkları taşıyıcıya rapor etmek.
10) Aşağıdakilerden hangisi kalkış öncesindeki yolcu ve bagaj trafik hizmetleri
kapsamına girmemektedir?
a) Kayıp bagajları kayıt altına almak
b) Biletlerin ibraz edildikleri uçuşlar için geçerli olup olmadığını kontrol etmek
c) Pasaport, vize ve aşı belgeleri gibi evrakları kontrol etmek
d) Fazla bagaj (excess baggage) bileti düzenlemek
e) Tartılmış bagaj ağırlıklarını yolcunun biletine işlemek

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)d, 9)d, 10)a
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8. İKRAM / SERVİS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Uçak İkramının Özellikleri
8.2.Uçuş Sınıflarına Göre İkram Hizmeti
8.3.Uçuş Türüne Göre İkram Hizmeti
8.3.1.Okyanusaşırı Seferler
8.3.2.Uluslararası Seferler
8.3.3.İç hat Seferleri
8.4.Servis Ortamları
8.4.1. Uçak
8.4.2. Havaalanı – Terminal
8.5.Yemek Türleri

116

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Uçaklarda ikram hizmeti neden verilmektedir?

2.

Farklı uçuş sınıfları için farklı ikram uygulamaları var mıdır?

3.

Uçağa binen herkes aynı ikram hizmetlerinden yararlanmak zorunda mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İkram/servis

Uçuş Sınıflarına Göre
İkram Türleri

Yemek Türleri

Kazanım
İkramın amacını ve
kapsamını bilmek
Farklı uçuş sınıflarına göre
farklı ikramlar yapılacağını
bilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak ve gözlem yaparak

Okuyarak ve araştırma yaparak

Her bir uçuş sınıfının ikram
özelliklerini bilmek
Yolculara sunulan özel
yemek türlerini bilmek

Okuyarak ve araştırma yaparak
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Anahtar Kavramlar


İkram



Servis



Birinci sınıf



Ticari sınıf



Ekonomi sınıfı



Özel yemek



Okyanusaşırı seferler



Uluslararası seferler



İç Hat seferleri



Yolcu salonları
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Giriş
Havayolu şirketleri arasındaki rekabet yalnızca sefer sayısı, uçuş noktası, zamanında
kalkış ve fiyat gibi unsurlarda olmamaktadır. Uçuş öncesinde ve kabin içerisinde sunulan
hizmet kalitesi de rekabet avantajı yaratma konusunda önemi bir paya sahiptir. İkram servisi de
söz konusu hizmet kalitesinin arttırmak isteyen havayolu şirketlerinin fark yaratma aracı olarak
kullanabilecekleri bir unsurdur. İkram servisinin zenginliği bir cazibe ve tercih noktasın
oluşturabilir. Ayrıca ikram servisleri yalnızca rekabette tercih edilirliği arttıran bir unsur
değildir. Aynı zamanda uzun menzilli uçuşlarda da yolcuların temel yiyecek – içecek
ihtiyaçlarının karşılanması da bir zorunluluktur. Bu bölümde uçuşlarda yolculara sunulan
ikramların özellikleri, çeşitleri ve servis ortamları üzerinde durulacaktır.
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8.1.Uçak İkramının Özellikleri
Uçuş esnasında yolculara sunulan servislerin tamamına ikram adı verilir. Yolcular
kabine alındıktan sonra karşılamak amacıyla sunulan ikram, yemek ikramı ve ara servisler bu
kapsam altında ele alınabilir. Günümüzde havacılığın geldiği noktada fark yaratıcı, katma değer
yaratıcı hizmetlerin sunumu rekabet avantajı yaratmada ön plana çıkmıştır. Kabinin hangi
düzeyinde olursa olsun yolcuların hizmet memnuniyet düzeylerini arttırmaya yönelik her ikram
rekabet avantajı yolunda önemli bir adımdır. Bunun da ötesinde havayolu şirketleri bazı
dönemlerde rekabet stratejilerini ikram servisinde fark yaratmak üzerine kurmayı düşünecek
kadar bu konuya odaklanmış durumdadır.
Uçuş ikram planlaması yapılırken uçuşun gerçekleşeceği hattın profili, yolcu profili,
seferin kalkış ve varış saatleri, yolcuların sosyo-kültürel özelliklerinden kaynaklanan beslenme
tercihleri, uçak tipleri ve ikram yükleme noktası gibi pek çok kriter göz önünde bulundurularak
belirlemeler yapılır. Havayolu şirketinin politikaları havaalanı özellikleri ve ikram servis
hazırlayıcısı (catering) kuruluşunun belirleyici olduğu ikram sunumu pek çok aşama ve
bileşenden meydana gelir.
Uçak ikramı bir yandan yolcuların yeme içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik diğer yandan da kabinde sunulan hizmet kalitesini arttırmaya yönelik olabilir. İkram
servisinin sunumu sırasında (dağıtım-toplama,içecek ikramı gibi aşamalarda) geçen zaman da
yolcuların bir nebze oyalanmasına ve hatta belki kısa mesafeli uçuşlarda uçuş süresinin büyük
bir bölümünü ikramla geçirerek uçuş korkusu ya da kabin çerisindeki kısıtlı hareket
imkanlarından kaynaklanan olumsuzlukların önüne geçilmesine neden olur. Bu boyutuyla
bakıldığında ikram servisi yalnızca fiziksel ve fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
değil, psikolojik özellikler taşıyan da bir uygulamadır.

8.2.Uçuş Sınıflarına Göre İkram Hizmeti
Bir uçuşta temel olarak birinci sınıf (first class), ticari sınıf (business class) ve ekonomi
sınıfı (economy class) olmak üzere 3 ana sınıftan bahsetmek mümkündür. Söz konusu sınıflar
farklı fiyat politikalarıyla farklı düzeylerde hizmet sunmaktadır. Buna göre sunulacak hizmet
düzeyine göre ikram servisinin zenginleşmesi ve çeşitlenmesi söz konusudur.
Birinci sınıf uçuş hizmeti yolcuların olukça yüksek ücret ödeyerek üst düzey hizmet
aldığı uçuş sınıfıdır. Bu nedenle bu sınıfta yapılan ikram servisi de yolcunun bilet sınıfıyla
orantılıdır. Diğer yolculardan farklı olarak kabin karşılamasını takiben içecek ve çikolata-şeker
gibi atıştırmalık(snack) ikramlar yapılır. Bu yolcu sınıfında yemeklerin servis edildiği tabak,
çatal, bıçak gibi ekipmanlar diğer sınıflara göre farklı olup (genellikle porselen) yemek
içerikleri, ve çeşitleri daha fazladır. Ayrıca içecekler de yüksek kalitede olup, yemek sonrası
çay – kahve sunumu da zengindir. İkram servisi süresi daha esnektir. Bazı havayolları birinci
sınıf uçuşlarda farklılığı daha da öteye götürmek için ikram hizmetini yapacak uçucu görevli
bir aşçıyı da kabinde bulundurur.
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Ticari yolcular olarak adlandırılan business class yolcuları da ekonomi sınıfı yolculara
kıyasla daha fazla ücret ödedikleri için aldıkları hizmet birinci sınıf yolcularınki kadar olmasa
da yine önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. İkram çeşidi, miktarı ve zenginliği açısından
birinci sınıf ve ekonomi sınıfı arasında yer alırlar. Ticari sınıfın da içecek, atıştırmalık gibi
ikramları yaklaşık birinci sınıf düzeyindedir. Pek çok havayolunun birinci sınıf – ticari sınıf
yolcu sınıfı ayrımı yapmadığını ve uçaktaki hizmeti ticari ve ekonomi olmak üzere iki sınıfta
yaptığını belirtmekte fayda vardır. Böyle bir durumda ikram servis düzeyi birinci sınıf – ticari
sınıf ortalamasında ama yine de ekonomi sınıfına göre farklılık gösterecek şekilde olmaktadır.
Ekonomi sınıfı yolcular ise hizmet alımında önceliği fiyata verdikleri için bu yolcu
grubu için öncelik arzu edilen fiyatlardan uygun sayıda koltuğu bulabilmektir. Bu grup yolcular
için maliyet kabinde alınan ikram servisinden daha öncelikli gelmektedir. Bu yolcuların da
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla birinci ve ticari sınıflara kıyasla daha kısıtlı olmakla
birlikte çeşitli atıştırmalıklar, yemek ve içecek ikramı almaları söz konusudur. Yine bu sınıfta
da seçenekli ikram mönüleri ve çay-kahve servisi mevcuttur. Ancak ikramda kullanılan tabak,
çatal, bıçak gibi araçlar plastik ve kağıt gibi malzemelerde yapılmaktadır. Şunu söylemekte de
fayda vardır ki havayolu şirketleri çoğu zaman müşteri memnuniyetini arttırmak için bir alt
uçuş sınıfına bir üst sınıfa yakın ikram sunma (özellikle servis malzemesi kalitesinde)
uygulamasına giderler. Diğer yandan bazı havayolu şirketlerinin yaklaşımlarına göre havayolu
taşımacılık hizmeti daha yalın bir şekilde sunulmalı ve yiyecek – içecek servisinden
yararlanmak isteyen yolcuların bu hizmetleri ek ücret ödeyerek satın almaları gerektiği görüşü
yaygın olarak uygulanmaktadır.

8.3.Uçuş Türüne Göre İkram Hizmeti
Havayolu şirketlerinin yolcularına sunduğu ikram hizmetleri yolculuğun süresine,
kalkış ve varış saatleri arasında yerel saat farklı olmasına göre farklılık gösterebilir. Uçuş türüne
göre ikram hizmetleri okyanusaşırı seferler, uluslararası seferler ve iç hat seferleri olmak üzere
3 başlık altında incelenebilir. Bu başlıklara aşağıda yer verilmiştir.

8.3.1. Okyanusaşırı Seferler
Okyanusaşırı seferler, başka bir deyişle uzun menzilli ya da kıtalararası seferler
havayolu taşımacılığında en uzun süren seferlerdir. Genellikle 8-11 saat arası süren seferlerdir.
Söz konusu seferlerde atıştırmalık ikramları ve içeceklerin yanı sıra genellikle 2 defa yiyecek
servisi yapılır. Bu uzunluktaki bir uçuş genellikle saat dilimi farklılığına neden olur. Bu nedenle
uçuşun kalkış ve varış saatlerine uygun olarak bir yemek ve bir kahvaltı servisi yapılır.
Okyanusaşırı seferlerde yolculara hazımsızlık gibi sıkıntılar vermeyecek yemeklerin
seçilmesi esastır. Ayrıca uzun süren yolculuk boyunca yolcuların kabin için havalandırmadan
dolayı susuzluk çekmeleri beklenebilir. Bu nedenle belirli aralıklarla yolculara su ve çeşitli
içecekler ikram edilmesi gerekebilir.
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8.3.2. Uluslararası Seferler
Uluslararası seferler genellikle havayollarının rekabeti en fazla yaşadıkları seferler olup
burada ikram hizmetiyle fark yaratmak ön plana çıkabilir. Ayrıca uluslararası seferler
okyanusaşırı seferler kadar uzun sürmemektedir. Buna göre uçuş esnasında genellikle 1 defa
yiyecek servisi yapılır. Atıştırmalık ve içecek servisleri, çay – kahve ikramları yine normal
şekilde bu uçuşlarda kabin sınıflarına göre farklılık gösterecek şekilde yapılır.

8.3.3. İç Hat Seferleri
İç hat seferleri, özellikle ülkemizde ve havacılığın hızla geliştiği ülkelerde bir havayolu
şirketinin uçuşlarının önemli bölümünü oluşturan seferlerdir. Ülkelerin coğrafi büyüklüklerine
göre farklılık göstermekle beraber yine ülkemizi esas alırsak söz konusu seferlerin 40 dakika
ile 2 saat arasında bir zamanı içerdiğini söylemek mümkündür. Buna göre yine havayolu
şirketinin yolcularına sunmayı tercih ettiği hizmet sunum kalitesine göre 1 yiyecek servisi
yapılabilir. Ancak son yıllardaki eğilim bu yiyecek servisinin okyanusaşırı ve uluslararası
seferlerdeki yiyecek servisine kıyasla daha az kapsamlı bir ikram olması yönündedir. İç
harlardaki ikram servisinde daha çok sandviç ve hafif yiyecekler tercih edilmektedir. Yine
içecek ve çay-kahve ikramı yapılmakta ancak ikram servisi için ayrılan zaman kalkış ve iniş
süreleri düşünüldüğünde oldukça kısıtlı olmaktadır. İkram servisi için (dağıtım-yeme-toplama)
geçen sürenin de ortalama 45-50 dakikalık seferlerde yaklaşık 20 dakika olduğu
düşünüldüğünde bu menzildeki uçuşlarda daha kapsamlı yemek servisinin olmaması da
mantıklı olmaktadır.

8.4.Servis Ortamları
Havayolu taşımacılığında ikram hizmeti uçuş esansında ve yerde olmak üzere iki
ortamda verilmektedir. Uçak ve havaalanı – terminal başlıkları altında açıklanabilecek ikram
servis ortamlarına aşağıda yer verilmiştir.

8.4.1. Uçak
Havacılıkta ikram servisi denildiğinde akla büyük ölçüde uçakta yolculara verilen ikram
gelmektedir. İkram servisinin ortaya çıkışı havayoluyla seyahat eden yolcuların yiyecek –
içecek ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmet kalitesini arttırmaktır. Bu ikramın nedenlerine,
çeşitlerine, farklı uçuş sınıflarına göre uygulamalarına, farklı uçuş türlerine göre kapsamlarına
bu bölümün yukarıdaki sayfalarında yer verilmiştir.

8.4.2. Havaalanı – Terminal
Havacılıkta ikram servisi kapsamı düşünüldüğünde akla ilk önce uçakta sunulan ikram
hizmeti gelmekteyse de terminal işletmecileri ve yer hizmetleri şirketleri çeşitli nedenlerle
yolculara ikramda bulunabilirler. Özellikle havacılık sektörünün gelişmesiyle birlikte terminal
işletmeciliği de gelişmiş, bir yandan yolcu ve yolcu yakınlarına terminallerde sunulan hizmetler
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gelişmiş ve çeşitlenmiş diğer yandan da aynı coğrafi bölgede faaliyet gösteren havaalanlarının
birbirleriyle ticari rekabeti gündeme gelmiştir.
Havayolu şirketleri ve/veya terminallerde faaliyet gösteren işletmeciler yolculara
seyahatleri öncesi dinlenmek, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını gidermek üzere özel yolcu salonları
tahsis etmektedirler. Söz konusu yolcu salonları bir ücret karşılığı yolcu kabulü yaptığı gibi
özel üyelikler, havayollarının özel yolcu sınıfları gibi gruplara yönelik de hizmet
verebilmektedirler. Bu yolcu salonlarında yolculara yine havayoluyla seyahatleri öncesinde
rahatsızlık vermeyecek içerikte yiyecek-içecek sunumu yapılmaktadır.
Havaalanları ve terminallerde bir diğer ikram servisi ise geciken, ertelenen ve iptal
edilen uçuşlar sırasında ve sonrasında yolcuların mağduriyetlerini gidermek, ihtiyaçlarını
karşılamak amaçlı yapılan ikram servisidir. Bu ikram servisi genellikle yolcuların uçağa
binmek üzere bekledikleri bekleme salonlarında ya da uçaktan indirilmeleri durumunda geçici
olarak alındıkları salonlarda verilmektedir. İçerik olarak zengin olmamakla birlikte
gecikme/erteleme dolayısıyla havaalanında vakit geçirmek zorunda kalan yolcuların
ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

8.5.Yemek Türleri
Havacılık sektörü çok farklı coğrafyalardan, farklı yemek kültürlerinden oluşan
yolcuların kimi zaman aynı uçakta bir araya geldiği bir uygulama alanına sahiptir. Buna kişisel
tercihler ve daha da önemlisi sağlık nedenleri de eklendiğinde tüm yolcular için tek tip bir ikram
mönüsü üretilip sunulması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle farklı dini inanışlar, farklı sağlık
nedenleri gibi gruplara özel yemek mönüleri oluşturulur. Uluslararası Havayolu Taşımacıları
Birliği IATA’nın da belirli standartlar getirdiği bu yemek türleri, söz konusu yemekleri talep
eden yolcuların rezervasyon aşamasında bildirmeleri sonucunda uçağa özel olarak yüklenir.
İkram servisi yapılırken öncelikle bu yemekler servis edilir böylelikle özel yemek talep eden
yolcuların standart yolcular için hazırlanan standart mönü yemeği alması sorununa karşı önlem
alınmış olur. Havacılık sektöründe ikram servisinde özel yemek talep eden yolculara sunulan
özel yemekler şunlardır:


Bebek yemeği



Diyabetik yemek



Düşük kalorili yemek



Sindirimi kolay yemek



Kosher yemeği



Hint tipi vejetaryen yemek



Vejetaryen yemek
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Glutensiz yemek



Laktoz içermeyen yemek



Deniz ürünleri yemeği



Az yağlı yemek



Az tuzlu yemek



Sebze ve meyveler ile hazırlanan vejetaryen yemek



Meyve çeşitlerinden oluşan yemek



Çiğ sebze – meyve yemeği



Yumurta ve süt ürünü kullanılabilen vejetaryen yemek



Müslüman yemeği



Kutlama pastası



Düşük proteinli yemek
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Uygulamalar
1.

Havayolu şirketlerinin ikram mönülerini araştırınız.

2. İkram servisi hazırlayan şirketlerin (catering) hangi hizmetleri yerine getirdiğini
inceleyiniz.
3. Uçaklarda ikram olup olmamasının havayolu şirketleri açısından olumlu ve
olumsuz yönlerini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Uçak ikramı hangi nedenlerle yapılmaktadır?

2.

Farklı uçuş sınıflarında sunulan ikram hizmetlerini kıyaslayınız.

3.

Özel ikram talebi olan yolcuların alabilecekleri yemek türlerini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; uçak ikramının amaçları ve özellikleri, farklı uçuş sınıflarına göre ikram
hizmetleri, uçuş türlerine göre ikram çeşitleri ve özel ikram hizmetleri kapsamındaki yemek
türleri konuları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ikram planlaması yapılırken dikkate alınmaz?
a) Hava durumu
b) Yolcu profili
c) Kalkış – varış saatleri
d) İkram yükleme noktası
e) Yolcuların sosyo-kültürel beslenme tercihleri
2) Aşağıdakilerden hangisi sınıflara göre uçuş ikram hizmeti türlerinden biri değildir?
a) Birinci sınıf
b) Ekonomi sınıfı
c) First class
d) Club class
e) Ticari sınıf
3) Aşağıdakilerden hangisi en yüksek ikram hizmetinin verildiği sınıftır?
a) Birinci sınıf.
b) Ticari sınıf
c) Sık uçan yolcular
d) Ekonomi sınıf
e) Özel hizmete tabi yolcular

4) Şeker hastaları için aşağıdakilerden hangi tür yemek tercih edilebilir??
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a) Glutensiz
b) Laktozsuz
c) Diyabetik
d) Deniz ürünleri
e) Yalnızca meyve içeren
5) Özel yemek tercihleri hangi aşamada belirtilmelidir?
a) Biletleme
b) Boarding
c) Check-in
d) Rezervasyon
e) Uçak kapatma
6) İkram servisinde aşçı bulundurulması hangi uçuş sınıfında rastlanılabilir?
a) Ekonomi sınıfı
b) Ticari sınıf
c) Birinci sınıf
d) Business class
e) Club class
7) Okyanusaşırı seferlerde kaç kez yiyecek-içecek ikramı yapılmalıdır?
a) Hiç yapılmamalıdır.
b) 1 kez yapılmalıdır
c) 2 kez yapılmalıdır.
d) 3 kez yapılmalıdır
e) Saat başı yapılmalıdır
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8) Aşağıdakilerden hangisi uçuş türüne göre uçuş ikram hizmeti türlerinden biri
değildir?
a) Okyanusaşırı
b) Ticari sınıf
c) Kıtalararası
d) Uluslararası
e) İç hat
9) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tercihine göre yolculara sunulmayabilir?
a) Glutensiz yemek
b) Bebek yemeği
c) Diyabetik yemek
d) Kutlama pastası
e) Kosher yemeği
10) Yalnızca sandviç ve atıştırmalıklardan oluşan ikram servisi genellikle hangi tür
seferlerde karşımıza çıkar?
a) İç hat
b) Birinci sınıf
c) Ticari sınıf
d) Uluslararası
e) Okyanusaşırı

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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9. HAVALİMANI YER HİZMETLERİ – YOLCU HİZMETLERİ
İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Temsil
9.2.Yolcu Trafik
9.3.Ulaşım
9.4.Uçak Temizlik
9.5.İkram
9.6.Diğer Yer Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yolcu hizmetleriyle yer hizmetlerinin ortak yönleri nelerdir?

2. Yolcuların havaalanlarında yaşadıkları sorunlar yer hizmetlerinden mi yolcu
hizmetlerinden mi kaynaklanmaktadır?
3.

Yer hizmetlerinin dorğudan yolcularla ilgili olanları hangi hizmetlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yolcu ile ilgili yer
hizmetleri

Yolcu ile idoğrudan ilgili
yer hizmetlerini bilmek

Okuyarak ve gözlem yaparak

Yer hizmetleri – yolcu
hizmetleri ilişkileri

Yer hizmetleri ile yolcu
hizmetlerinin ilişkilerini
kavramak

Okuyarak ve gözlem yaparak
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Anahtar Kavramlar


Temsil



Yolcu trafik



Ulaşım



Uçak temizlik



İkram



Yolcu Hizmetleri



Yer Hizmetleri
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Giriş
Havayolu taşımacılığı operasyonlarında ve havaalanı bütünlüğünde yer hizmetleri ile
yolcu hizmetlerinin birbirlerinden ayrı ve bağımsız olarak düşünülmesi mümkün değildir. Söz
konusu hizmetler ya birbirlerine destek olan ya da birbirleri için başlangıç – bitiş noktasında
olan hizmetlerdir. Bu nedenle bu bölümde havalimanı yer hizmetlerinden doğrudan yolcu
hizmetleriyle ilişkili olanlarına, söz konusu hizmetlerin detaylarına girmeden yolcu hizmetleri
açısından önemli boyutlarıyla değinilerek yer verilmiştir.
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9.1.Temsil
Temsil hizmeti bir taşıyıcı havayolu işletmesinin, hava alanı sınırları dahilinde fizikî ve
yasal olarak temsil edilmesi anlamına gelmektedir. Temsil hizmetinin yasal boyutu, taşıyıcı
hava yolu şirketinin temsiline ilişkin bölümdür. Buna göre temsil hizmeti kapsamına; yer
hizmet kuruluşunun, taşıyıcı hava yolu şirketinin yer hizmeti acentesi olarak faaliyette
bulunduğunu belirtmek, taşıyıcı hava yolu şirketi uçağının hareketleri konusunda tüm ilgili
taraflara bilgi vermek, yerel yetkililerle irtibat sağlamak ve talep edilmesi halinde, taşıyıcının
faaliyetlerini kolaylaştırmak için teminat veya kefalet temin etmek girmektedir. Bu hizmetlerin
yerine getirilmesiyle taşıyıcı kuruluşun hava alanı sınırları içerisinde temsil edilmesi için yasal
dayanak sağlanmış olur.
Havayolunu kullanmak amacıyla havaalanına gelmiş ve bileti ya da seferiyle ilgili
herhangi bir sorun yaşamış yolcunun ilk başvuracağı nokta havayolu şirketinin terminal binası
içerisinde yer alan ofisler olacaktır. Hizmetin adından da anlaşılacağı üzere havayolu şirketinin
temsil edildiği bu ofisler yolcuların sorunlarını çözecek yetkinlikte ve donanımda olmalıdır.
Yolcuların havayolu şirketlerinin temsil ofislerine başvuru nedenleri havayolu şirketinin
hizmetindeki bir aksaklıktan kaynaklanabileceği gibi yolculardan kaynaklanan nedenlerden
dolayı da bu birimler başvurular olabilir. Bu noktada önemli olan yolcularla sağlıklı bir şekilde
iletişime geçip sorunun kaynağını bulmak, olası çözüm önerilerini araştırmak, yerine göre
havayolu yönetimi, yer hizmeti işletmesi ya da terminal işletmecisinden gerekli onay ya da
bilgilendirmeyi almak sonucu da yolculara iletmektir. Bu aşamada yaşanan olumlu ya da
olumsuz gelişmeler yolcunun hizmet kalite algısı üzerinde büyük etkisi vardır.

9.2.Yolcu Trafik
Yolcu trafik hizmetleri, yolcuların ve yolcuların beraberindeki bagajların gidişte
terminale gelişten uçağa ulaşıncaya kadar, dönüşte de uçaktan ayrılıp terminali terkedinceye
kadar geçecek zaman zarfı içerisinde gerekli yerlere yönlendirilmesi, yolcu ve bagajların
sorunsuz bir şekilde olmaları gereken yerde olmalarının sağlanması amacıyla verilen
hizmetlerdir. Burada önemli olan nokta yolcuların olabildiğince sorunsuz uçağa binip uçaktan
inmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra, uçakların zamanında kalkışlarda problem yaşamasının
bir nedeni olan yolcuların uçağa binişlerinin (boarding), mümkün olduğu kadar düzenli ve
zaman kaybına neden olmadan yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir.
Yolcu hizmetleri genel olarak uçağın kalkış ve varış saatinden yolcuları ve bu saatlerle
ilgisi olan diğer kişileri bilgi sahibi etmek, gelen, geceleyecek, aktarmalı ve transit yolcularla
bunların bagajları için gerekli hazırlıkları yapmak ve hava alanında mevcut hizmetlerden
yolcuları haberdar etmek ile özel ilgi isteyen yolculara yardımcı olmak, bu prosedürlere ilişkin
özel malzemeleri temin etmek faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Havayolu şirketinin yolcuları tarafından gerçekleşen şikayetleri ve tazminat taleplerini
thavayolu şirketine aktarmak duyurmak, karşılıklı anlaşmaya göre bu tip talepleri işleme
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koymak faaliyetleri de bu hizmet kapsamına girer. Yolcu hizmetleri bu rolüyle havayolu
şirketleri ile yolcular arasında bir köprü görevi görmektedir.
Yolcu hizmetlerine detaylı olarak bakıldığında kalkış varışla ile ilgili olarak yapılması
gereken bir dizi faaliyet görülmektedir. Yolcuların check-in ve boarding işlemlerini yapmak,
yolcuların güvenlik kontrollerinden geçmiş olmalarını sağlamak, uçağı kapatarak sefere hazır
hale getirmek kalkış kapsamındaki temel faaliyetlerdir. Gelen yolcuları kontrol noktalarından
geçirerek, terminal çıkışına yönlendirmek ve yerel prosedürlere uygun olarak bagajları teslim
etmek bu hizmetin varış ile ilgili olarak yapılacak hizmetler kısmını oluşturur.
Hava alanını gidiş ya da geliş amaçlı kullanan yolcuların haricinde, aktarmalı seferler
(başka iki hava alanı arasında seyahat etmekte olup güzergâh nedeniyle sözü geçen hava
alanında uçak değişikliği yapmak ya da mola vermek) dolayısıyla hava alanında bulunan
yolcular da vardır. Bu yolculara transfer (aktarmalı) yolcular denilmektedir. Bu tip yolcuların
hava alanlarında gerek uçaklara giden yolları gerekse de hava alanı terminali içinde yer alan
çeşitli bölümleri (banka, lokanta, çocuk oyun alanı, kiosklar, telefon, uçuş bilgi ekranları v.b.)
bulmaları, giden ya da gelen yolculara nazaran daha zor olmaktadır. Özellikle bu bölümlere
olabildiğince çabuk ulaşmalarını sağlamak ve istedikleri hizmetlere erişmelerinde kolaylıklar
sağlamak da yolcu trafik hizmetinin bir parçasıdır. Aktarmalı yolcuların bu bölümlere
ulaşmasının önündeki en önemli engel görsel unsurların uygun şekilde düzenlenmemiş
olmasıdır. Gereken kolaylık ve çabukluğu sağlamak için, sözü geçen kritik bölümlere ulaşımın,
özellikle aktarmalı yolcuların ihtiyaçlarına en hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlayacak
şekilde düzenlenmesi gereklidir.
Bagaj işlemleri, yolcu ve bagaj trafik hizmetlerinin bir diğer bölümünü oluşturmaktadır.
Buna göre; bagajlarla bagaj tasnif yerlerinde ilgilenmek, uçağa yüklenmek üzere hazırlamak,
gelen bagajları transfer bağlantıları için kontrol etmek, transfer bagajı ayırmak, transfer
bagajları göndermeden önce bir süre için depolamak, teslim edilecek transfer bagajın teslim
alacak taşıyıcının bagaj ayırma bölgesine naklini sağlamak ve düzenlemek de bagaj
işlemlerinden sayılmaktadır.
Yolcu ve bagaj trafik bütünlüğünde bakıldığında bu hizmetlerin doğrudan yolcuların
muhatap olduğu, yolcunun terminalde bir süre dahi kaybolmasının yolcu, terminal işletmecisi
ve havayolu şirketi açısından ne denli büyük olumsuzluklar yataşatacağı açıktır. Yolcların
yaşadığı endişe ve telaş, havayolu şirketinin seferlerinin gecikmesi ve terminal işletmecisinin
güvenlik ile ilgili gösterdiği zaaf bunların kısa birer örneği olabilir. Bunların aksine yolcuların
yolcu hizmetlerinden sorunsuz yararlanması check-in boarding gibi işlemlerinin hızlı ve
güleryüzlü bir iletişim şekli içerisinde yürütülmesi ve bagajlarıyla ilgili herhangi bir sorun
yaşanmaması doğrudan yolcu memnuniyetiyle sonuçlanacaktır.

9.3.Ulaşım
Yer hizmet türlerinden biri olan ulaşım hizmetine yüzey ulaşımı adı da verilmektedir.
Ulaşım hizmetini; yolcu, ve bagajın uçak indikten sonra uçaktan hava alanı ve terminal ya da
uçak kalkmadan önce terminalden uçağa nakledilmesi faaliyetleri oluşturmaktadır. Ayrıca,
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yukarıda sözü geçen unsurların hava alanı ve üzerinde anlaşmaya varılmış diğer noktalar ve
aynı hava alanındaki farklı terminaller arasında taşınmasını sağlamak için gerekli bütün
düzenlemeleri yapmak, bunun yanında yerel imkanlar dahilinde, özel taşımalar için gerekli
bütün düzenlemeleri yapmak faaliyetleri oluşturmaktadır. Burada yer hizmeti işletmesinin
ulaşımdan sorumlu birimi, güvenlikten sorumlu birimle koordineli çalışmalıdır çünkü, güvenlik
açısından kritik bir bölge olan, apron bölgesine girme izni bulunmayan kişilerin bu bölgeye en
kolay girebileceği an bu hizmetin verilmekte olduğu andır. Bu nedenle ulaşım aşaması güvenlik
açısından özellikle dikkat edilmesi gereken bir aşamadır.
Ulaşım hizmeti verilirken güvenlik endişesi üst düzeye çıkacağı için (yolcuların yolcu
girişine yasak olan apron bölgesinde bulunması nedeniyle) gerek güvenlik birimleri gerekse de
yer hizmeti kuruluşları bir dizi ek güvenlik prosedürünü devreye sokmaktadırlar. Söz konusu
uygulamalar da çoğu zaman yolcular tarafından anlamlı bulunmamaktadır. Bu durum doğrudan
yolcu hizmetlerinden memnuniyetsizliğe yol açmaktadır. Ayrıca aktarmalı yolcular ile özel
prosedürlere tabi yolcuların stres ve gerginlikleri de göz önüne alındığında bu basit gibi görünen
hizmetin yolcu hizmetlerinin önemli bir bileşeni olduğu ortaya çıkmaktadır. İşlemlerin kolay
ve akıcı, sorunların hızlı çözüldüğü ve güvenlik nedeniyle yolculara verilen zahmetin en aza
indirgendiği yüzey ulaşımı hizmeti yolcu hizmetlerine önemli olumlu katkılar verecektir.

9.4.Uçak Temizlik
Hava aracının temizliği bir çok yönden önemi olan bir hizmettir. Öncelikle sektördeki
temel standarların bir gereği olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün öngördüğü standartlarda
temizlik ve hijyen sağlamak bir ön koşuldur. Bunun haricinde verilen hizmetin kalitesine
paralel olarak taşımacılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ortam olan uçağın temizliği de müşteri
memnuniyeti ve kalite beklentisine cevap verecek nitelikte olmalıdır. Bu yalnızca yer hizmeti
işletmesinin değil uçuş anında o hizmetin görünen yüzü olan hava yolu şirketinin itibarı
açısından da oldukça önemlidir. Hava aracının temizliğini oluşturan faaliyetler iç ve dış
temizlik olmak üzere iki başlık halinde, bunların yanında da yardımcı hizmetler olarak su
servisi, kar-buz temizleme ve kabin materyallerinin depolanması gibi faaliyetlerden
oluşmaktadır.
Yolcuların bir yandan yukarıda bahsedilen sağlık standartları diğer yandan hizmet
kalitesi açısından temiz bir kabin ve temiz hizmet alma ortamları isteme hakkı şüphesiz ki
vardır. Söz konusu hizmetlerdeki aksamalar doğrudan havayolu şirketinin algılanan kalitesine
olumsuz etki edecektir. Yolcular bu hizmetleri uçuş öncesi ve sonrası kullanacağından
şikayetlerini dile getirecekleri ortam yine yolcu hizmetleri görevlileri olacaktır.

9.5.İkram
Uçuş esnasında yolculara ikram edilecek ürünlerin temini, depolanması ve uçağa
yüklenmesi, ikram servisinin yer hizmetleriyle ilgili boyutunu oluşturmaktadır. Uçak içinde
ikram servisinin ne şekilde yürütüleceği, özellikleri ve çeşitleri bu kitabın sekizinci bölümünde
yer almaktadır. Bu bölümde yer alan ikram hizmeti ise yer hizmeti şirketinin havayolu şirketinin
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talepleri ve önceden yapılmış olan anlaşmalar ışığında uçağa yüklenmesini talep ettiği ikram
malzemelerini uygun koşullarda depolamak, bunların prosedürlerine uygun olarak uçağa
teslimini ve depolanmasını sağlamak, bu konudaki bilgi ve belge yönetim prosedürlerini yerine
getirmek olarak açıklanabilir.
İkram servisi hizmetini oluşturan faaliyetlerin bir başkası da temizlik hizmetleri ile ilgili
işlemlerdir. Seyyar ikram teçhizatını boşaltmak, yıkamak ve temizlemek, havayolu şirketinin
talepleri ve/veya yerel prosedürlere göre gelen uçaklardan kalmış maddeleri kaldırmak ve/veya
imha etmek işlemleri de bu faaliyetler kapsamındadır.
Uçuş esnasında yolculara sunulacak ürünlerin güvenlik nedeniyle gözetim altında
tutulması, hijyen koşullarının sağlanması, soğuk – sıcak niteliklerine göre gereken
uygulamaların yapılması yolcuların ikram servisinde önüne gelecek yemeklerin güvenlik ve
sağlıklılığı açısından önemlidir. Örneğin bozulmuş bir ürünle karşılaşılan bir yolcunun yolcu
hizmetlerinden memnun kalması düşünülemez. Bu nedenle ikram servisi üreticisi (catering),
yer hizmeti işletmesi ve havayolu işletmesi ile ilgili seferde görev alacak kabin görevlilerinin
koordineli bir şekilde çalışması oldukça önemlidir.

9.6.Diğer Yer Hizmetleri
Yukarıdaki maddelerde sayılan yer hizmetleri türleri doğrudan yolcu hizmetleriyle
ilişkili yer hizmetleridir. Bu nedenle her bir maddesi için detaylı bilgilere yer verilmiştir.
Bununla birlikte yer hizmetleri kapsamında olup doğrudan yolcu hizmetleri kapsamına
girmeyen hizmetler de vardır ki bunlara, uçak hat bakım, yakıt ve yağ, kargo ve posta, uçuş
operasyonu ve mürettabat yönetimi, gözetim, ramp gibi hizmetler örnek gösterilebilir.
Söz konusu hizmetler doğrudan yolcu hizmetleriyle ilgili olmamakla beraber doğrudan
uçuş operasyonunun işleyişi etkilediği için dolaylı yoldan yolcuları da etkiler. Uçakta bu bahsi
geçen hizmetlerden kaynaklanan bir gecikme olması durumunda bundan etkilenecek yine
yolcular olacaktır. Söz konusu hizmetlerdeki aksamalar yalnızca gecikme değil yolculara bazı
ek prosedürleri yerine getirmek için zahmet de getirecektir. Bu nedenle yer hizmetlerinin
tamamının yolcuyla yüzyüze olup olunmamasına bakılmaksızın doğrudan yolcuların havayolu
hizmet deneyimi üzerindeki memnuniyet düzeylerini etkilediği kabul edilmeli ve bu hizmetlin
sunumu bu bakış açısıyla yapılmalıdır.
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Uygulamalar
1. Doğrudan yolcuyla ilgili olan ve olmayan yer hizmet türlerinin hangileri olduğunu
nedenleriyle birlikte tartışınız
2.

Seferlerin gecikmesi yolcuları nasıl etkiler tartışınız

3. Bagaj kaybolması, çifte rezervasyon gibi olumsuzluk olarak ortaya çıkan konuları
havaalanlarında hangi birimler çözmelidir?
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Uygulama Soruları
1.

Yolcuyla doğrudan iletişime geçilen yer hizmet türleri nelerdir?

2.

Bir uçağın gecikmesi hangi faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir?

3. Havaalanlarındaki artan güvenlik prosedürleri yolcuları ve havayolu şirketlerini
nasıl etkilemektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; havaalanı yer hizmetlerinden doğrudan yolcu hizmetlerini etkileyen ve
dolaylı olarak hizmetler ve bu hizmetlerin yolcu hizmet algısını nasıl etkileyeceği konusu
üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yolcu hizmetleriyle ilgili yer hizmetlerinden
değildir?
a) Temsil
b) Yakıt ve yağ
c) Uçak temizlik
d) İkram
e) Yolcu trafik
2) Bagaj işlemleri aşağıdaki hizmetlerden hangisi kapsamına girmektedir?
a) Ulaşım
b) Gözetim
c) İkram
d) Yolcu trafik
e) Kargo ve Posta
3) Havaalanında sorun yaşayan yolcular öncelikle hangi hizmetten yararlanırlar?
a) Temsil
b) Uçak temizlik
c) İkram
d) Ulaşım
e) Gözetim
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4) Dünya Sağlık Örgütü aşağıdaki hizmetlerden hangisi ile daha fazla ilgilenmektedir?
a) İkram
b) Uçak özel güvenlik
c) Uçak temizlik
d) Gözetim
e) Temsil
5) Yolculara kalkış, varış ve gecikmelerle ilgili bilgileri vermek hangi hizmet
kapsamında yapılmaktadır?
a) Yer hizmetleri
b) Uçak özel güvenlik
c) Uçak hat bakım
d) Yolcu trafik
e) Temsil
6) Aşağıdakilerden hangisi havayolu işletmesinin, havaalanı sınırları dahilinde fizikî
ve yasal olarak temsil edilmesi anlamına gelen yer hizmetidir?
a) Ramp
b) Gözetim
c) Temsil
d) Yolcu trafik
e) Ulaşım
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7) Uçuş esnasında yolculara sunulacak yiyecek – içecek vb ürünlerin temini,
depolanması ve uçağa yüklenmesi hangi hizmet kapsamına girmektedir?
a) Temsil
b) Ulaşım
c) İkram
d) Uçak temizlik
e) Kargo ve posta
8) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetleriyle doğrudan ilgili yer hizmetlerinden
değildir?
a) Ulaşım.
b) Gözetim
c) Temsil
d) Yolcu trafik
e) İkram
9) Aşağıdakilerden hangisi ikram servisi kapsamına girmez?
a) Temin
b) Yükleme
c) Depolama
d) Tatma
e) Temizlik
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10) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetleriyle doğrudan ilgili yer hizmetlerinden
biridir?
a) İkram
b) Uçak özel güvenlik
c) Kargo ve posta
d) Gözetim
e) Yakıt ve yağ

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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10. YOLCU HİZMETLERİ VE TERMİNALLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Terminallerin Yapısı
10.1.1.Terminallerin Taşımacılıktaki Yeri ve Önemi
10.1.2.Terminallerde Yer Alan Birimler
10.2. Yolcu Hizmetlerinde Terminal Yönetiminin Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Havaalanlarında hangi tesisler bulunur?

2.

Havaalanı ve terminal aynı tesis midir? Farklı nelerdir?

3.

Terminaller neye göre tasarlanır?

4.

Havaalanlarının müşterisi kimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Terminal ile ilgili
kavramlar

Terminallerle ilgili
kavramları bilmek

Okuyarak

Terminallerin Yolcu
Hizmetlerindeki Önemi

Terminallerin yolcu
hizmetleri üzerinki etkisini
bilmek

Okuyarak ve gözlem yaparak

Terminal Planlaması

Terminal planlamasında
önemli olan faktörleri
kavramak

Okuyarak ve gözlem yaparak
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Anahtar Kavramlar


Terminal



Havaalanı



Apron



Pist



Yolcu hizmetleri



Yer hizmetleri
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Giriş
Terminaller havayolu taşımacılık hizmetinde havayolu şirketi ve yolcunun karşılaştığı
kesişme noktalarıdır. Bir yandan havayolu şirketinin operasyonları yürütebilmesi için gerekli
imkan ve altyapıyı sağlarken diğer yandan da yolcu ve yolcu yakınlarının seyahatlerinin en üst
düzeyde rahatlıkla ve konforlu geçmesini sağlayacak geçiş noktalarıdır.
Terminal binalarının operasyonel – ticari buluşma noktaları olduğu, günlük yaşamı
sürdürecek hangi temel hizmetlerin havaalanı terminallerinde yer alması gerekti, terminallerin
asıl müşterilerinin kimler olduğu ve terminal binaları inşa edilirken havayolu şirketi ve yolcu
bakış açılarına göre hangi faktörlerin göz önüne alınması gerektiğine bu bölümde yer
verilmektedir.
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10.1. Terminallerin Yapısı
Havayolu taşımacılığında taşımacılık faaliyetinin başlangıç ve bitiş noktasında hava
meydanları yer almaktadır. Büyüklüğüne göre sınıflandırılan hava meydanlarının pist
uzunluğu, yolcu kapasitesi gibi faktörler açısından küçük olanlarına havaalanı büyük olanlarına
ise havalimanı adı verilmektedir.
Hava meydanları pist, apron, hangar ve terminal adları verilen çeşitli birimlerden
oluşmaktadır. Pist, havayolu taşımacılığının temel taşıtları olan uçakların inip kalktığı alanları
ifade etmektedir. Bir havalimanında bir ya da birden fazla sayıda pist olabilmektedir. Pistler,
uzunluklarına göre küçük, orta ve büyük pistler olarak sınıflandırılmaktadır. Küçük pistler
1.200 metreden kısa, orta büyüklükteki pistler 1.200 – 1.800 metre arasında uzunluğa sahip,
büyük pistler ise 1.800 metreden uzun olan pistlerdir. Söz konusu pistlerin uzunluklarındaki
değişim, bu pistleri kullanan uçakların mevcut uzunluğa iniş-kalkış yapabilmesine bağlı olarak
havalimanına inip kalkacak uçakların tiplerinin sınırlanmasına neden olmaktadır. Bu durum da
havayolu taşıyıcılarının seferleri üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir. Örneğin, uzun menzil
uçuşlarda kullanılan uçaklar genellikle büyük uçaklar olmaktadır. Bu uçakların iniş kalkış
yapabilecekleri mesafe birbirleri arasında değişmekle birlikte genellikle büyük pistlere iniş
yapabilirler.
Uzun menzillerde uçuş yapacak havayolu işletmeleri, büyük uçakların iniş
yapabilecekleri boyutlarda hava meydanlarını varış noktası olarak seçmek durumundadır.
Seferler, mevcut hava meydanlarının teknik özelliklerine göre planlanacağı için, küçük pistlere
sahip bölgelere uzun mesafelerden direkt uçuş yapma ihtimali mümkün olmayacaktır.
Hava meydanı kompleksi içerisinde yer alan ve genellikle pistlere paralel olarak inşa
edilen taksi yolları da iniş yapmış uçakların park alanı ve hangarlara, kalkış yapacak uçakların
da park alanından piste gidecekleri sürede kullanacağı yolları ifade etmektedir.
Hangarlar, uçakları içine alabilecek kapasitede, uçakların bakım ve onarımlarının
yapılmakta olduğu atölyelerdir. Genellikle hava meydanlarının uzak köşelerinde ve uçak park
alanlarının yakınlarında konuşlandırılırlar. Apron, uçuş operasyonunun yerdeki adımlarının
yürütüldüğü sahayı ifade etmektedir. Uçakların park ettiği alanlar dahil olmak üzere, uçakların
sefere hazırlandığı, gelen uçakların yolcu ve kargosunun boşaltıldığı ve diğer çeşitli yer
hizmetlerinin (uçağa yakıt verilmesi, uçağın temizliği, v.b.) uygulandığı operasyon sahasıdır.
Terminaller ise havayolu taşıyıcısı işletmelerin müşterileri olan yolcularla yüz yüze
geldikleri yerlerdir. Yolcuların uçağa biniş ve hatta biletleme işlemlerini gerçekleştirdiği, uçuş
öncesi bekleme yaptıkları ve uçuş operasyonuna kadar çeşitli hizmetlerden yararlandığı
tesislerdir. Terminaller aynı zamanda havayolu taşıyıcıları için de günlük operasyondaki akışın
sağlanması ve ortaya çıkan problemlerin çözümü açısından önemli bir işlev görmektedir.
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10.1.1.Terminallerin Taşımacılıktaki Yeri ve Önemi
Terminaller havayolu taşımacılık hizmetinin uçuş operasyonu hariç geçtiği birimlerdir.
Yolcuların havaalanı kompleksine girmesiyle başlayan, terminal binasına girişile çeşitli yolcu
ve yer hizmetlerine mutahap olarak havayolu taşıma hizmeti aldıkları, uçuş operasyonu
bittiğinde de yine bir dizi yolcu ve yer hizmeti alarak havayolu hizmet deneyimini
sonlandırdıkları yerlerdir. Her ne kadar uçuş hizmeti terminallerin dışında gerçekleşmekteyse
de yolcular için havayolu taşımacılık hizmeti bir bütündür. Bu bütünlükte yaşanan
memnuniyetler ve olumsuzluklar havayolu taşıma hizmetinin tamamına mal edilmektedir. Bu
nedenle memnun ya da şikayetçi bir yolcu söz konusu olduğunda sorunun bir yer hizmeti
operasyonundaki hatadan mı yoksa bir yolcu hizmetleri görevlisinden mi kaynaklandığı ya da
sorunun tamamen havayolu şirketinin bir hatası mı olduğu yolcu açısından önemli olmayacak,
başta havayolu olmak üzere terminal işletmecisi ve yer hizmeti kuruluşu dahil herkesi içine
alacak bir hizmet tatminsizliği söz konusu olacaktır.
Tüm yolculuklarda olduğu gibi havayoluyla seyahatlerde de sorunlar, aksaklıklar,
yorgunluklar yaşanması belirli bir ölçüde normal karşılanabilir. Terminallerin yaşanacak
sorunların çözümünde fırsatlar sunucu ve imkan sağlayıcı bir rolü bulunmaktadır. Geciken
uçaklar, uzayan kuyruklar hiç bir yolcu ve yolcu yakını tarafından olumlu karşılanmayacak
olmakla birlikte terminalde yolcu ve yolcu yakınlarına sunulan hizmetin kalitesi, konfor ve
sunulan imkanlar bu olumsuzlukları hafifletecek nitelikte olmalıdır.
Terminallerin asıl müşterisinin kimler olduğu sorusu sürekli olarak gündemden
düşmeyen bir sorudur. Bir bakış açısına göre terminali seyahatleri için kullanan yolcular, bu
yolcuları karşılama ya da uğurlama amaçlı terminale gelen kişiler ve bu kişilerin yararlanarak
karşılığında bedel ödedikleri hizmetler göz önünde bulundurularak bu kişilerin terminal
işletmecilerinin asıl müşterileri oldukları öne sürülmektedir. Terminal binasındaki çeşitli
mağazalar (gümrüklü-gümrüksüz), yiyecek – içecek satışlarının yapıldığı kafeteryalar, transit
yolcular için konaklama olanakları, otopark ve diğer hizmetler ile gün içinde çeşitli nedenlerle
terminali ziyaret eden kişi sayısı düşünüldüğünde bu yaklaşımın çok da yanlış olmadığı
görülmektedir.
Havalimanı terminallerinin minimum zaman geçirilecek bir transfer alanı veya
gelecekte bir tatil destinasyonu olması günümüz havacılık sektöründe tartışılmaktadır. Öyle ki
ulaşım imkanının maksimum olduğu, güvenlik açısından şehir merkezlerine nazaran avantajlı
durumda olan havaalanı otelleri ve yolcuların tüm ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan verecek
şekilde sunulan terminal hizmetleri, hava limanlarının yakın gelecekte birer turizm
destinasyonu olacağı varsayımını güçlendirmektedir. Ayrıca havalimanları trafiğin nispeten
düşük olduğu saatlerde film, düğün v.b. aktivitelere ev sahipliği yaparak, spa, restoran ya da
motor sporlarını izleme gibi imkanları sunarak günün yirmi dört saati canlı kalarak yolculuk
dışındaki trafiği de çekmektedirler.
Bir diğer bakış açısına göre ise terminaller havayolu şirketlerini verdikleri hizmet
kalitesi ve fiyatlandırmayla tatmin etmek durumundadırlar. Aksi takdirde havayolu şirketleri
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açısından sözü geçen hava meydanına uçuş yapmama söz konusu olabilecektir. Ülkemizde aynı
şehir ya da yakın yörelerdeki hava meydanlarının birbirleriyle rekabeti için gerekli gelişmişlik
düzeyi yakalanamasa da sektörün hızlı gelişimi düşünüldüğünde yakın bir gelecekte hava
meydanları arasında havayollarını kendi müşterileri arasına katmak için bir rekabet ortamı
doğacağı öngörülmektedir. Söz konusu rekabet Avrupa ve Amerika’da pek çok havalimanı
işletmecisi arasında yaşanmaktadır. Türkiye’de ise bu duruma örnek olarak İstanbul’daki
Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı örnek gösterilebilir.
Her iki bakış açısından bakıldığında da terminalin söz konusu çıkar gruplarının
beklentilerine uygun tasarımının yapılmış olması gerekmektedir. Yolcu ve yolcu yakınları için
olabilecek en yüksek düzeyde konforun yanı sıra engelli, lisan ya da okuma yazma problemli
yolcuları dahi kapsayacak şekilde basitleştirilmiş yolcu ve trafik yönetim sistemleri kurulmalı,
terminal binasının düzenleme ve dekorasyonu olabildiğince basit ve anlaşılabilir olmalıdır.
Yolcu sayısı, yolcu bagaj ve trafik hizmetlerine ilişkin istatistikler analiz edilmeli, çeşitli
aşamalardaki kuyruklarda bekleme zamanı en aza indirgenip, havalimanına erken geliş süresi
kısaltılmalıdır. Bagajların tesliminden sonra güvenlik kontrollerinden geçip ilgili noktalara
aktarılmaları hızlı ve hatasız olmalı bunun sağlanması için bilişim teknolojilerinden destek
alınmalıdır. Havayolu şirketleri açısından bakıldığında ise hava meydanında operasyonlar için
yeterli alanın ve gerekli teknolojik ekipmanların zamanında ve ekonomik bir şekilde sağlanması
birinci öncelik olacaktır. Bu temel gerekliliklerin sağlanması terminal işletmecileri tarafından
vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ancak söz konusu hizmet ve ekipman sunumlarındaki kalite ve
maliyet farkı gelecekte ülkemiz için gündeme gelecek havalimanı işletmecileri arasındaki
rekabette belirleyici bir rol oynayacaktır.

10.1.2. Terminallerde Yer Alan Birimler
Terminaller yolcuların uçuş hizmetini almaları için gerekli bazı hizmetlere tabi
tutuldukları geçiş ve kesişme noktalarıdır. Havayolu şirketleriyle yolcular arasındaki bağlantı
noktasıdır. Günümüzde özellikle internetten rezervasyon imkânlarının gelişmesi sonucunda
havayoluyla yolcunun yüz yüze geldiği ilk nokta olarak terminaller karşımıza çıkmaktadır.
Biletlerin biniş kartına dönüştürüldüğü, uçağa iniş binip ve bekleme işlemlerinin yapıldığı,
bagajların teslim edilip eğer sefer ya da yolcunun özel talepleriyle ilgili bir sorun varsa
çözümlerin üretildiği yer terminaldir. Bu nedenle terminallerde pek çok operasyonel birim
bulunmaktadır.
Havayolu şirketlerinin yolcuların bilet kontrollerini yapıp, bagajlarını teslim alarak biniş
kartı verdiği bankolar havacılık hizmetinin temel unsurları arasında yer almaktadır. Aynı
şekilde, ortaya çıkan bir sorunun çözülmesi için yolcu ve yolcu hizmetleri görevlilerinin
başvurduğu idari bürolar terminallerde yer almaktadır. O an uçuş hizmetine konu olan sefer
dışında başka bir tarihteki bir sefer için rezervasyon ya da biletleme işlemi de yine terminallerde
yapılmaktadır. Yolcu bagajlarının apron ve uçağa geçmeden önce bekletildiği, bir dizi güvenlik
prosedürünün uygulandığı yerler olan terminaller havayolu hizmetlerinin yolcu ve satış
unsurlarının havayolu şirketi ve operasyon unsurlarıyla birleştiği noktalardır.
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Apronu uçuş operasyonu için yer hizmetleri şirketine bırakacak olursak apron –
havayolu – yolcu bağlantılarının sağlıklı yapılması için gerekli tesis, ekipman, donanım ve
yazılım terminali ortaya çıkarır. Hizmet bütünlüğünü sağlayacak otel ve otopark gibi çok temel
ve önemli hizmetler de terminal bütünlüğünde yer alan unsurlardır.
Terminaller yolcu ve yolcu yakınları açısından günlük yaşamın pek çok faaliyetini en
temel düzeyde de olsa sürdürebilecek imkânları sağlamalıdır. Sık seyahat eden yolcular için
terminaller günlük yeme, içme, istirahat ve bazı temel hizmetleri sağlayacakları kritik bir
aktarma noktasıdır. Terminallerdeki kafeterya ve restoranların imkânları hatırı sayılır şekilde
zamanları burada geçen insanlar için bir memnuniyet ya da memnuniyetsizlik sebebi olabilir.
Kuru temizleme, kuaför gibi günlük yaşantıyı destekleyici unsurlar terminallerde yer
almalı ve aktif olarak çalışır durumda bulunmalıdır. Bunların yanında terminali kullanan
kişilerin günlük temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri market ve mağazalar yaşanan havayolu
seyahat deneyimi üzerinde etki yapacaktır. Bu alanlardan hizmet alacak kişilerin yalnızca
yolcular değil yolcuları uğurlayan ve karşılayanları da kapsadığı düşünüldüğünde bu alanların
hem birer gelir merkezi hem de birer zorunluluk olduğu görülecektir.

10.2. Yolcu Hizmetlerinde Terminal Yönetiminin Önemi
Yolcu hizmetleri açısından terminallere iki boyutta bakmak doğru olacaktır. Söz konusu
boyutlar havayolu şirketi ve yolcu boyutlarıdır. Öncelikle terminaller yolcu hizmetlerinin
sunulması için gereken tesis, ekipman ve altyapıya sahip olmalıdır. O havaalanında operasyon
yapan havayolunun teknik ve ticari işlerini aksaksız yürütecek bir altyapı hizmeti alması
gerekmektedir ki hizmet aksaksız sunulabilsin. Söz konusu altyapı sağlıklı bir iletişim altyapısı,
bilgi akışı, yeterli operasyonel alan ve kapasiteden oluşur.
Havayolu şirketi tarafında hizmetin sağlıklı bir şekilde sunumunu sağladıktan sonra
yolcu tarafında bu sunulan hizmetin alınırken konforlu, zihinsel, görsel ve fiziki açıdan yorucu
olmayan bir ortam sağlanması önemlidir. Havayolu şirketi için operasyonel bir gereklilik olan
kapasite (banko sayısı, dinlenme alanları, otopark vs) yolcu açısından da rahatlığın ölçütü
durumundadır. Hizmeti sunan ve alanın rahat hareket edebildiği bir ortam doğal olarak hizmetin
kalitesini de arttırmaktadır. Bu bakış açısından hareketle terminal planlamasının yolcu
hizmetleriyle ilgili akışların üzerine etkili olduğunu söylemek mümkündür. Başka bir deyişle
doğru planlanmış bir terminal yolcu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır.
Terminallerin planlanmasında çeşitli faktörler değerlendirilmelidir. Havaalanı
planlaması, hava ulaşım planlaması ve havaalanı ihtiyaç veya gelişme planlaması ile bir bütün
olarak ele alınmalıdır. Havaalanını kullanacak havayolu şirketlerinin gereksinimlerinden, hava
ulaşım araçlarının özelliklerine, yolcu ve yük operasyonlarının tür ve sayısından havaalanına
erişim imkanlarına pek çok kriter planlama aşamasında hesaba katılmalıdır. Pek çok
uluslararası havalimanında havayolu taşıyıcılarının operasyonlarını kolaylaştırmak için bu
şirketlere özel terminaller tahsis edilmiştir. Söz konusu uygulama, terminalin bir bölümünü
yalnızca bir şirketin kullanımına sunmak şeklinde olabileceği gibi, sayı ya da renk kodlamaları
yoluyla belirli şirketleri belirli terminallerde gruplandırma şeklinde de olabilmektedir.
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Havaalanı kuruluşunda yer seçiminin yanı sıra havaalanının gelecekteki gelişiminin de
planlanması, bölgesel kalkınmaya olabilecek etkilerinin tespit edilmesi de gerekmektedir.
Çevresel etki etütlerinin yanı sıra talep, ihtiyaç ve yeterlilik etütleri de yapılmalıdır. Hizmet
verilen bölgenin sosyo-ekonomik göstergeleri ile birlikte havaalanının diğer ulaşım türleriyle
ilişkisi ve entegrasyon imkanları da araştırılmalıdır. Havaalanına ulaşım olanakları,
güzergahtaki trafik yoğunluğu, bölgenin imar durumu ve doğal yapısı dikkate alınmalı, şehrin
büyüme planları ve bu yöndeki beklentiler de göz önünde bulundurulmalıdır.
Terminal planlamasında karşılaşılan sorunların başında paydaşların beklentileri ve bu
beklentilerin kimi zaman birbirleriyle çelişmeleri ve çatışmalarıdır. Şöyle ki, yerel otoriteler
açısından bakıldığında yeni inşa edilecek ya da genişletilecek hava meydanı çok daha büyük
bir pazara hizmet edecek, kapasite açısından oldukça büyük olmalıdır. Diğer yandan yerel halk
ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar çevresel faktörleri ve artan trafiğin bölge halkına vereceği
rahatsızlığı dikkate almaktadır. Bunların dışında finansman, proje ve fiziki çevre faktörleriyle
ilgili kısıtlar da terminal planlaması faaliyetlerini zorlaştırmaktadır.
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Uygulamalar
1.

Bir havaalanına giderek terminalde hangi hizmetler verildiğini gözlemleyiniz

2. Yolcu ve yolcu yakınlarının terminalde hangi hizmetlere ihtiyaç duyacağını
tartışınız.
3.

Terminallerin havayolu şirketleri açısından operasyonel önemini analiz ediniz.
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Uygulama Soruları
1.

Bir havayolu terminalinde hangi tesisler bulunmaktadır?

2.

Terminallerin asıl müşterisi kimlerdir?

3. Terminal işletmecileri havayolu şirketlerine
Havayollarının bu hizmetlerden beklentileri nelerdir

hangi

hizmetleri

sunarlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde, terminallerde yer alan birimler, terminallerin yolcu ve havayolu şirketi
açısından önemi ve terminal planlamasında dikkat edilmesi gereken konular üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi terminallerde yer alan birimlerden birisi değildir?
a) Apron
b) Poliklinik
c) Kafeterya
d) Otel
e) Market
2) Aşağıdakilerden hangisi havayolu operasyonlarının başlangıç ve bitiş noktasıdır?
a) Pist
b) Apron
c) Kontrol kulesi
d) Terminal
e) Banko
3) Aşağıdakilerden hangisi havaalanı kompleksi içerisinde yer almak zorunda
değildir?
a) Acente
b) Pist
c) Taksi yolu
d) Hangar
e) Apron
4) Aşağıdakilerden hangisi 1200 metreden kısa pistlere verilen addır?
a) Ulusal pist
b) Uzun pist
c) Kısa pist
d) Uluslararası pist
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e) Yedek pist
5) Aşağıdakilerden hangisi terminallerin müşterilerinden sayılmaz?
a) Uçucu personel
b) Yolcular
c) Yolcu yakınları
d) Teknisyenler
e) Kabin ekipleri
6) Aşağıdakilerden hangisi havaalanı yer seçimi üzerinde etkili değildir?
a) Şehrin büyüme planı.
b) Doğal çevre faktörleri
c) Bilet fiyatları
d) Talep düzeyi
e) Sektörel büyüme hızı
7) Transit yolcular aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz?
a) Kafeterya
b) Otel
c) Otopark
d) Tuvalet/banyo
e) Transfer bankosu
8) Aşağıdakilerden hangisi terminallerde yer alan birimlerden birisi değildir?
a) Otopark
b) Marina
c) Havayolu ofisleri
d) Kafeterya
e) Otel
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9) Aşağıdakilerden hangisi uçakları içine alabilecek kapasitede, uçakların bakım ve
onarımlarının yapılmakta olduğu atölyelere verilen addır?
a) Pist
b) Terminal
c) Apron
d) Hangar
e) Taksi yolu
10) Uçakların park ettiği alanlar dahil olmak üzere, uçakların sefere hazırlandığı, gelen
uçakların yolcu ve kargosunun boşaltıldığı ve diğer çeşitli yer hizmetlerinin (uçağa yakıt
verilmesi, uçağın temizliği, v.b.) uygulandığı operasyon sahası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Apron
b) Hangar
c) Pist
d) Terminal
e) Otopark

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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11. YOLCU HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Yolcu Hizmetlerinde İletişimin Önemi
11.2. Yolcu Hizmetlerinde Etkili İletişim Kurmanın Unsurları
11.2.1. Etkin Dinleme
11.2.2. Beden Dili
11.2.3. Çatışma
11.3. Yolcu Hizmetlerinde İletişim Engelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yolcu hizmetlerinde iletişim diğer iletişim süreçlerinden farkı nedir?

2.

Yolcu hizmetlerinde iletişim açısından hangi sorunlar sıkça görülür?

3.

Etkili iletişim sağlamak için ne yapmalıyız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İletişimde Etkinliğin Önemi

Yolcu hizmetlerinde
etkinliğin önemini
kavramak

Okuyarak ve gözlem yaparak

Etkili İletişim Kurma

Etkili iletişim kurmada
etkili unsurları bilmek

Okuyarak ve gözlem yaparak

Yolcu Hizmetlerinde
İletişim Engelleri

Yolcu hizmetlerinde iletişim
kazalarına neden olan
Okuyarak ve gözlem yaparak
faktörleri bilmek
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Anahtar Kavramlar


İletişim



Etkin İletişim



Beden Dili



İletişim Engelleri



Etkin Dinleme



Çatışma
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Giriş
Bir hizmet sunumu olarak düşünüldüğünde havayolu ile ilgili her süreç içerisinde
iletişim unsurunu barındırmaktadır. Özellikle terminalde ve uçak içerisinde yaşanan her an
iletişim kazalarına açık bir ortamdır. Çeşitli faktörlerden kaynaklanan nedenlerle havacılık
hizmetleri verilirken ve alınırken sorunlar yaşanmakta ve bu sorunlar maddi ve hizmet kalitesi
açısından önemli sonuçlara neden olmaktadır.
Bu bölümde normal iletişim sürecinden, iletişim sürecini oluşturan unsurlardan ve genel
iletişim engellerinden bahsedilmeyecektir. Tamamen yolcu hizmetlerine yönelik olarak
karşımıza çıkan iletişim engelleri ve etkili iletişimde göz önünde bulundurulması gereken
unsurlar üzerinde durulacaktır.
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11.1.Yolcu Hizmetlerinde İletişimin Önemi
İletişim, iş yaşamı ve günlük yaşamımızda her anımızda olan, işlerimizi ve ilişkilerimizi
yürütmemizi sağlayan bir unsurdur. İletişimin başarılı bir şekilde sağlanması kişisel ve
kurumsal hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur. Yapılan tüm planlar, istekler, beklentiler
ancak başarılı bir iletişim sonucu hayata geçirilebilir. Bu nedenle iletişime tüm faaliyetlerin
ortak paydası gözüyle bakmak yanlış olmayacaktır.
Yolcu hizmetleri bir hizmet sunumu olduğu için gerçekleştiği ortam tamamıyla iletişim
ortamıdır. Fiziki bir ürün üretiminden farklı olarak havacılıkla ilgili her faaliyet iletişim unsuru
üzerine kurulmuştur. Bir yolcunun havayolu terminaline yaklaşmasıyla başlayan iletişim
süreçleri, terminalde uçuş öncesi yapılan yer ve yolcu hizmetlerine, uçuş süresince yaşanan pek
çok faaliyet ve olaya, uçuş sonrası terminali terk edinceye kadar pek çok boyutta uygulama
alanı bulmaktadır. Bu nedenle havacılık faaliyetlerinin tümünde sağlıklı bir iletişim kurulması
kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Havayolu taşımacılığı karmaşık sistemler içeren bir uygulamalar bütünüdür. Bu
uygulamaların kendi içlerinde işleyişleri ve kesişme noktaları vardır. Kimi zaman birbirinde
farklı alt sistemler birbirleriyle etkileşime geçerek hizmet sunumunu yerine getirirler. Söz
konusu tüm birim ve bileşenlerin sağlıklı ve etkili bir iletişim içerisinde olması yalnızca arzu
edilen bir durum değil kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Bir havaalanında terminal, apron ve uçak bütünlüğünde bakıldığında birbiriyle paralel
yürüyen, birinin çıktısı diğerinin girdisi olacak şekilde detaylı olarak planlanmış onlarca sürecin
işlediğini görmek mümkündür. Havaalanındaki çeşitli görevlere sahip binlerce çalışanın
hareketliliği gözlemlendiğinde bir seferi uçuş hazırlamak için onlarca birimden yüzlerce
çalışanın çaba sarf ettiğini görürüz. Böyle bir ortamda birimler ve kişiler arasındaki bilgi akışı
önem kazanmaktadır. Tamamı koordinasyon üzerine yürütülen süreçlerin aksaksız yürütülmesi
için kusursuza yakın bir bilgi akışı ve iletişim sistemi olması zorunludur. Operasyonel
gereklerle birbirine bağlanan sistemlerin yanı sıra bir yandan işleyişin takibini yapmak bir
yandan da süreç ya da yolcudan kaynaklanan sorunlara hızlı, emniyetli ve ekonomik çözümler
üretmek ancak başarılı bir iletişimle mümkün olabilir.

11.2.Yolcu Hizmetlerinde Etkili İletişim Kurmanın Unsurları
Günlük yaşantımızda etkili iletişim kurmanın pek çok faktörü vardır ancak özellikle
havayolu taşımacılığı sektöründe hizmet icra edilirken belirli başlıklara odaklanmak yerinde
olacaktır. Zira bu başlıklar hizmet sunumunun doğası gereği etkili iletişimi sağlamaya yarayan
unsurlar olup iletişim kazalarına en açık faktörlerdir. Yolcu hizmetlerinde etkili iletişim kurma
üzerinde etkili olan faktörlere etkin dinleme, beden dili ve çatışma olmak üzere 3 başlık altında
aşağıda yer verilmiştir.
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11.2.1. Etkin Dinleme
Etkin dinleme yapmak, kulağımıza gelen sözcükleri duymanın ötesinde bir eylemdir.
Karşılıklı etkileşimi, karşısındaki kişinin iletişim kurma nedenleri ve ihtiyaçlarını anlamaya
yönelik, ona çözüm üretmeye imkan sağlayacak bilgileri edinme amacıyla yapılan dinlemedir.
Etkin dinleme karşısındaki kişinin sorunlarına çözüm bulma faaliyetini başlatmak üzere bilgi
toplayan, verilen mesajı anlamaya çalışan bir adımdır. Etkin dinleme yaparken ön yargılardan
arınılmalı, sabırlı ve çözümleyici olunmalıdır. Dinleme sürecinin yalnızca karşımızdakinin
sözcüklerini tamamlamasına saygı göstermek değil, bir çözüm adımlarının anahtarını elde
etmeye yönelik bir faaliyet olduğu bilincinde olunmalıdır. Kendini karşıdaki kişinin yerine
koyma anlamına gelen empati etkin dinlemeyi sağlayan bir unsurdur. Özellikle havayolu
terminalinde yolunu kaybetmiş, bileti ya da seferi ilgili sorun yaşayan bir yolcu
düşünüldüğünde empati kurmanın ve etkin dinlemenin ne ölçüde önemli olduğu anlaşılacaktır.
Havayolu taşımacılığında özellikle bu hizmetin artık uluslararası düzeye yaygınlaşan
hali düşünüldüğünde etkin dinleme ön plana çıkar. Yolcu hizmetlerinde görev alan bir çalışan
ister bankoda, ister terminalin başka bir yerinde isterse de kabinde görev yapıyor olsun farklı
milletlerden yolcu ve yolcu yakınlarıyla iletişime geçmek durumundadır. Söz konusu yolcu ve
yolcu yakınları yalnızca yabancı dil bilmemekte bu yabancı dilleri ne ölçüde bilip ne ölçüde
doğru kullandıkları da iletişimin kalitesi açısından önem taşımaktadır.
Bu noktada özellikle yolcu hizmetlerinde etkili dinlemenin önemi ortaya çıkar. Çünkü
yolcu hizmetleri görevlisi yalnızca karşısındaki yolcunun ne dediğini anlamakla değil ne
anlatmak istediğini anlatmakla da yükümlüdür. Zira, yolcu herhangi bir yabancı dil bilmiyor
olabilir. Bildiği yabancı dile ne kadar hakim olduğu ve kurduğu cümlelerin ne denli gerçek
amacını yansıttığı da belli olmayabilir. Yolcu hizmetleri görevlisinin bu aşamada karşısındaki
yolcunun niyet ve talebini anlayacak gözlemi yapması ve soruna bulduğu çözümü yolcuya
iletirken mesajın yine aynı filtrelerden geçeceğini düşünerek hareket etmesi gerekir.

11.2.2. Beden Dili
Beden dili sözsüz iletişimin bir parçasıdır. Bireyin anlatmak istediklerini sözsüz olarak
anlatma şeklidir. Beden dili bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullanılabilir. Arzu edilen beden dili
ile ifade edilenlerin sözlü iletişimle aktarılmak istenen mesajla uyumlu ve tutarlı olmasıdır.
Örneğin kızgın bir kişinin güler yüzlü olması, üzgün bir kişinin neşeli bir yüz ifadesiyle
üzgünlüğünü belirtmesi bir tutarsızlık olup, iletilmeye çalışılan mesajın etkinliğini
zayıflatacaktır. Beden dili iletişime geçen kişilerin ağızlarından çıkan sözlerinin yanı sıra duruş,
el-kol hareketleri, yüz ifadesi, ses tonu gibi faktörleri içerir.
Beden dili ile sözlü iletişim arasındaki uyumsuzluk mesajın iletim etkinliğini azaltacağı
gibi uyumlu beden dili ile verilmek istenen mesaj daha kolaylıkla verilebilir. Kısacası beden
dilini oluşturan beden duruşu, yüz ifadeleri ve ses tonu gibi faktörlerin iletişimi destekleyici
olması gerekir.
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Havayolu taşımacılığında beden dilinin önemi diğer sektörler ve günlük yaşantıdaki
beden dilinden farklı bir adım ötede önemlidir. Bunun temel nedeni havayoluyla seyahat eden
yolcular ile yolcu hizmetleri görevlilerinin farklı milletlerden olup farklı lisanları
kullanmalarıdır. Farklı lisanlar farklı beden dili ve yüz ifadelerini de gerektirebilir. Her ne kadar
terminallerde ya da ortak mekanlarda tercih edilen lisan İngilizce olsa da herkesin İngilizce
düzeyi eşit olmayabilir. Bu düzey eşit olsa da kültürel farklılıklar nedeniyle aktarılmak istenen
mesaj zayıflayabilir.
Yolcu hizmetlerinde görev alan çalışanların bu gerçeği bilerek hareket etmeleri
gerekmektedir. Farklı milletlerin farklı beden dillerini ana hatlarıyla bilmeleri, ortak alanlarda
konuşulacak genel konularda sözlü mesajları destekleyecek duruş, tonlama, el – kol hareketleri
ve yüz ifadelerini kullanmalıdırlar. Özellikle yabancı dilde anlaşma sorununun çözümünde
beden dilinin olumlu katkısından bahsedilebilir.
Sivil havacılık gibi güvenlik risklerinin yüksek olduğu bir alanda yolcuların
davranışlarının izlenmesi de çeşitli olumsuz olayların önlenmesi açısından kullanılan bir
yöntemdir. Bu noktada gözlem altında tutulan beden dili potansiyel suçluların tespiti konusunda
önemli ipuçları vermektedir. Endişeli hareketler, şüpheli davranışlar güvenlik görevlilerinin
dikkatini çeker ve güvenlik sağlama yolunda beden dilinden yararlanılmış olur.

11.2.3. Çatışma
Çatışma en az iki kişi arasındaki ihtiyaç, amaç ve fikir farklılıklarından doğan rekabettir.
İletişim var olduğu sürece kişiler arasında çatışma olması beklenebilir. Çatışma kimi zaman
taraflar arasında sorunlara neden olurken kimi zaman aynı amaca yönelmede olumlu etkiler
yaratabilir. Ancak çatışma genel anlamda bireylerin düşünce ve fikirlerinin farklılığından, amaç
ve taleplerinin çelişmesinden kaynaklanan, baş edilmesi gereken bir durumdur.
Havayolu taşımacılığında yolcular arasında, yolcular ve havayolu şirketleri arasında,
yolculara havacılık hizmeti sunan kurumlar (havayolu şirketi, yer hizmeti kuruluşu, terminal
işletmecisi, catering kuruluşu gibi) arasında çatışma yaşanabilir. Seferlerle ilgili çıkan
sorunlarda sorunun kaynağına bağlı olarak yolcular havayolu şirketleriyle çatışma
yaşayabilirler. Yer hizmetleri ve yolcu hizmetlerinin sunumuyla ilgili yaşanan aksaklıklarla
ilgili olarak bu hizmetleri sunanlarla yolcular ve hatta bazen hizmeti sunanlarla havayolu
şirketleri arasında çatışmalar yaşanabilir. Kimi zaman da havayolu şirketinin farklı ya da aynı
biriminde çalışanlar ve yolcular birbirleriyle çatışma yaşayabilir.
Mümkünse çatışmalar ortaya çıkmadan önlenmelidir. Çatışma ile başa çıkma
yöntemleri arasında yer alan bu yöntem tarafların ortak müşterek ve zorunlu faydalarda
buluşması temeline dayanır. Bir havayolu terminalinde yolcu ve havayolu şirketi arasında
yaşanan çatışmanın yolcunun uçağını kaçırmak istememesi, havayolu şirketinin de sorunun
operasyonel aksaklıklara ve hukuki boyutlara neden olmaması amacıyla hızlı ve sonuç odaklı
çözülmesi buna örnek gösterilebilir.
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Çatışma ile baş etme yöntemlerinden olan geçici çözümler üretme de hızlı bir akışın ve
zamana karşı yarışın olduğu havaalanı terminallerinde sıkça kullanılır. O operasyon ya da o
yolcu ile ilgili sorunun ortak müşterek geçici çözümlerle anlık olarak çözülmesi pek çok
aksaklığı ortadan kaldıracaktır. Ancak sonrasında benzer sorunlara neden olacak olayların
önlenmesi amacıyla gereken önlemler alınmalıdır. Bu konuda havayolu taşımacılık sektörünün
diğer pek çok sektöre göre üstünlüğü söz konusudur. Havayolu taşımacılık sektöründe
gerçekleşen olumsuzlukları derinlemesine araştırma, bir daha olmamasını temin için yeni
prosedürler oluşturma pek çok sektörde olmadığı kadar etkili işleyen bir mekanizmadır.

11.3. Yolcu Hizmetlerinde İletişim Engelleri
İletişimin havayoluyla ilgili boyutuna doğrudan odaklanmak amacıyla bu bölümde
iletişim sürecinin unsurlarına havayolu ve yolcu hizmetleri özelinde değinilmektedir. Buna göre
iletişim engelleri de bir havacılık operasyonu yürütülürken karşımıza çıkan boyutlarıyla ele
alınacaktır.
İletişimde bireysel farklılıklar, beklentiler ve ön yargılar birer iletişim engelidir. Seçici
algılama gibi bireyin beklenti ve niyeti üzerine kurulu engeller de mesaj ve mesajın iletildiği
ortamlar da birer iletişim engelidir. Havayolu taşımacılında da benzer iletişim engellerini
görmek mümkündür. Özellikle havayolu şirketlerinin arasındaki rekabet, ortak operasyonlar
yürüten havayolu şirketleri ve yer hizmeti şirketleri arasındaki beklenti ve çıkar çatışmaları
iletişim sürecinin unsurları olan tarafların birbirlerine karşı ön yargılı ya da en azından taraflı
olmalarına neden olmakta bu da iletişim kazaları ile sonuçlanmaktadır.
Havacılıkta en önemli ve en tehlikeli olan operasyonel düzeyde ve doğrudan uçuş görevi
ile ilgili gerçekleşen iletişim kazalarıdır. Çünkü bunlar doğrudan uçuş emniyetine etki edebilir.
Pilotlar arasında, pilot ve kabin görevlileri arasında, pilot ve kontrol kulesi arasında, kontrol
kulesi ve apron çalışanları arasında yaşanabilecek iletişim sorunları can kaybına varabilecek
olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle uçuş operasyonu sırasından iletişimden kaynaklanan
sorunların neden olduğu uçak kazaları havacılık tarihindeki kazaların önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır.
Uçuş operasyonu esnasında meydana gelen iletişim sorunlarının temel nedenleri hava
şartları ve teknik altyapının ses ve bilgi iletimine imkan vermemesi ya da kısıtlı imkan
vermesiyle oluşan fiziki çevre faktörlerine yönelik sorunlardır. Yine uçuş operasyonuyla
görevli kişilerin farklı milletlerden olup aralarında bir yabancı dil sorunu olabileceği de
azımsanmayacak bir iletişim engeli olarak karşımıza çıkar. Söz konusu yanlış anlaşılmaları
önlemek için kullanılan mesajlar, kodlar olabildiğince basiit ve standart hale getirilmiştir.
Ancak yine de iletişimin kusursuz olduğunu söylemek mümkün değildir.
Yolcu hizmetleri görevlileri açısından ise iş yükünün fazlalığı, terminallerdeki acele ve
yolcuların seferler arasında stresli bir şekilde koşturmaları iletişimin etkinliğini olumsuz
etkilemektedir. Zaman baskısı, stres ve acele bir yandan yolcuların iletmek istedikleri mesajları
doğru iletememelerine diğer yandan yer ve yolcu hizmetleri görevlileri tarafından verilen
mesajları sağlıklı olarak kavrayamamalarına neden olmaktadır. Yolcuların görme, işitme gibi
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engelleri olması terminal içerisindeki iletişimi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle terminal
işletmecisi ve yer hizmetleri kuruluşunun bu durumu göze alarak sistem ve mesajlarını
tasarlaması gerektiği göz ardı edilmemelidir.
Kabin görevlileri arasında da uçuşun fizyolojik ve psikolojik etkilerinden kaynaklanan,
hiyerarşik nedenlere dayanabilen iletişim kazaları olabilir. Burada yine basitleştirilmiş
mesajlar, net bir şekilde tanımlanmış prosedür ve süreçler ile amirlerin etkili bir kabin yönetimi
cira etmesi iletişimin sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Havayolu taşımacılığı
gibi onlarca birimden gelen yüzlerce bilgi ve sesli mesajın belirli bir süzgeçten geçip ilgili
birimlere aktarılması sonucu işleyen, iletişim üzerine kurulmuş bir hizmet sisteminin kişsel ön
yargı, yabancı dil ve kodlama problemlerinden arındırılmış basit ve hızlı bir şekilde yürütülmesi
hem ticari hem de yolcu hizmetlerinden duyulan memnuniyet açısından büyük önemi vardır.
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Uygulamalar
1. Bir havayolu terminalinde hangi birimlerin, hangi amaçlarla iletişime geçtiğini
tartışınız.
2. Yolcular ve havayolu çalışanları arasında iletişimden kaynaklanan ne gibi sorunlar
olabilir? Tartışınız.
3. Uçuş operasyonu sırasında yaşanacak iletişim sorunlarının ne gibi sorunlar
doğurabileceğini değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1.

Yolcu hizmetlerinde çatışma ile başa çıkma yöntemleri nelerdir?

2.

Havacılıkta yaşanan iletişim kazalarının günlük hayatta yaşananlardan ne farkı

3.

Yolcu hizmetlerinde iletişim kurarken beden dilinin önemini belirtiniz.

vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; havayolu taşımacılık sektörü özelinde iletişimin önemi, etkili iletişimin
ne şekilde kurulabileceği, iletişimde ortaya çıkan sorunlar, iletişim engelleri üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarılı olması üzerinde olumlu etki yapmaz?
a) Net ve basit ifadeler seçmek
b) Eleştirilere açık olmamak
c) Empati kurmak
d) Ön yargılardan uzak olmak
e) Sözlerimizi beden diliyle desteklemek
2) Aşağıdakilerden hangisi çatışma ile baş etme yöntemlerinden birisi değildir?
a) Ortak amaca yönelme
b) Geçici çözümler üretme
c) Sorunu çözme
d) Görüşünü zorla kabul ettirme
e) İletişim sürecini gözden geçirme
3) Mesajın kişisel ya da çevresel faktörler sonucunda sağlıklı iletilmemesi
aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilebilir?
a) İletişim kazası
b) Empati
c) Çatışma
d) İletişim süreci
e) Beden dili
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4) Aşağıdaki iletişim kazalarının hangisi diğerlerine göre daha olumsuz sonuçlar
doğurabilir?
a) Yolcu ve yer hizmetleri görevlisi arasında yaşanan
b) Yolcular arasında yaşanan
c) Pilot ve kontrol kulesi arasında yaşanan
d) Yer hizmeti çalışanı ile terminal işletmecisi arasında yaşanan
e) Kabin memurları arasında yaşanan
5) Aşağıdakilerden hangisi bireyin anlatmak istediklerini sözsüz olarak anlatma
şeklidir?
a) Çatışma
b) Empati
c) İletişim
d) Beden dili
e) İletişim kazası
6) Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim engeli değildir?
a) Ön yargılar
b) Dış çevre koşulları
c) Empati
d) Kişisel engeller
e) Yabancı dil sorunu
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7) Aşağıdakilerden hangisi kabin görevlileri arasındaki iletişim kazalarının nedenleri
arasında yer almaz?
a) Hiyerarşi farkları
b) Lisan farklılıkları
c) Maaş farklılıkları
d) Psikolojik sorunlar
e) Kabin içi gürültü
8) Aşağıdakilerden hangisi kendini karşıdakinin yerine koyma anlamına gelmektedir?
a) Beden dili
b) Empati
c) Çatışma
d) Ön yargı
e) İletişim kazası
9) Aşağıdakilerden hangisi beden dili kapsamına girmez?
a) El – kol hareketleri
b) Ses tonu
c) Yabancı terimler
d) Toplumsal yapı içinde önemli değildir.
e) Yüz ifadeleri

10) Aşağıdakilerden hangisi en az iki kişi arasındaki ihtiyaç, amaç ve fikir
farklılıklarından doğan rekabet anlamına gelmektedir?
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a) Çatışma
b) Rekabet avantajı
c) Beden dili
d) Etkili dinleme
e) Empati

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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12. YOLCU HİZMETLERİNDE HATAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Uçuş Emniyeti – Uçuş Güvenliği
12.1.1. Uçuş Emniyeti
12.1.2. Uçuş Güvenliği
12.2. Yolcu Hizmetlerini Etkileyen Fizyolojik Faktörler
12.3. Yolcu Hizmetlerini Etkileyen Psikolojik Faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Havacılıkta kazalara daha çok insan mı araçlar mı neden olur?

2.

Uçuş emniyeti ile uçuş güvenliği aynı şey midir

3.

Uçmak insan bedeni üzerinde nasıl bir etki yapar?

4.

Sürekli uçan kişiler (havacılık personeli) ne gib değişimler hissederler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Uçuş emniyeti kavramını
bilmek
Uçuş emniyeti – uçuş
güvenliği

Uçuş güvenliği kavramını
bilmek
Uçuş emniyeti ile uçuş
güvenliği arasındaki farkı
kavramak

Okuyarak ve araştırarak, bu
alandaki yayınları takip ederek

Fizyolojik faktörler

Yolcu hizmetlerini etkileyen Okuyarak ve araştırarak, bu
fizyolojik faktörleri bilmek alandaki yayınları takip ederek

Psikolojik faktörler

Yolcu hizmetlerini etkileyen Okuyarak ve araştırarak, bu
psikolojik faktörleri bilmek alandaki yayınları takip ederek
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Anahtar Kavramlar


Yolcu hizmetleri



Uçuş emniyeti



Uçuş güvenliği



Fizyolojik faktörler



Psikolojik faktörler
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Giriş
Uçuş emniyeti kavramı havacılığın ilk dönemlerinden itibaren en önemli önceliği
olmuş, yıllar boyunca havayolu şirketleri, devletler ve uluslararası otoritelerin çalışmalarının
odağında yer almış bir unsurdur. Uçuş güvenliği de bir o kadar önemli olmakla birlikte özellikle
hava araçlarının birer terör aracı olarak kullanılmasıyla birlikte bu alandaki çalışma ve
gelişmeler hızlanmıştır. Uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği kavramları ile birbirleriyle sürekli
karıştırılan bu kavramların farkına bu bölümde değinilmiştir. Yolcu hizmetlerini etkileyen, kimi
zaman hataya neden fizyolojik ve psikolojik faktörlere de bu bölümde yer verilmiştir.
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12.1.Uçuş Emniyeti – Uçuş Güvenliği
Sivil havacılığın en temel kavramlarından olan uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği
kavramları çoğu zaman karıştırılan, birbiri yerine kullanılan kavramlardır. Aşağıda bu
kavramlara ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

12.1.1. Uçuş Emniyeti
Havayolu taşımacılığı istatistiklere bakıldığında en güvenli taşımacılık türü olsa da,
bireylerin uçuş korkusu uçuşlar ve hava araçları çeşitli kaygıları da beraberinde getirmektedir.
Uçuş emniyeti, uçuşun teknik olarak sağlıklı, herhangi bir kaza ihtimali olmaksızın
sağlanmasıdır. Uçuş emniyeti havacılığın ilk dönemlerinden itibaren havacılık sektörünün odak
noktasını oluşturmaktadır. Havacılığın ilk ulusal ve uluslararası kurumları yasal düzenlemeleri
yaparken önceliği hava taşımacılığının teknik olarak sağlıklı bir şekilde yapılmasına vermiştir.
Uçuş emniyetini en üst düzeyde tutmak için bir yandan teknik, mühendislik standartlar
sürekli geliştirilmekte ve yükseltilmekte, diğer yandan da bunlara ilişkin denetimler tavizsiz
şekilde uygulanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin uçuş emniyetini arttırıcı uygulamaları
desteklemesinin yanında uçak üreticileri de araştırma geliştirme faaliyetlerini bu alanda hızla
sürdürmektedir. Uçuş emniyetinin arzu edilen düzeye çıkarılması, uluslararası ve ulusal
kurallarla birlikte şirket strateji ve politikalarının bu önemli konuya hak ettiği önemi vererek
oluşturulması ve uygulamada insan faktörünün ön plana çıkartılmasıyla mümkündür. Eğitim,
akreditasyon, iletişim ve uygulayarak öğrenmenin yanında şirket içinde bir kültür
oluşturulabilmesine de bağlıdır.
Uçuş emniyetinin çeşitli bileşenleri vardır. Bu bileşenler araçlar, bireyler, altyapı ve
süreçler olarak sıralanabilir. Uçuş emniyetinin sağlanmasındaki bileşenlerin başında araçlar
yani uçaklar ve uçak ekipmanları akla gelmektedir. Uçakların gövde ve motorları daha gelişmiş
teknolojilerle üretilmekte, bu üretimlerde yine en gelişmiş araç ve malzemeler kullanılmaktadır.
Uçaklara yüklenen donanım ve yazılımlar gün geçtikçe gelişmekte, ortaya çıkış yıllarında
tamamen mekanik olan sistemler gün geçtikçe elektronik sistemlere dönüşmektedir. Hava
aracının tüm kontrollerine ilişkin detaylı hakimiyeti sağlayacak algılayıcılar, bunlarla ilgili
etkin raporlar ve uyarılar üreten mekanizmalar bir yandan uçuş operasyonunu kolaylaştırırken
diğer yandan da uçuş emniyetini arttırmaktadır.
Yolcu hizmetlerinde görev alacak personelin bu önceliği her an göz önünde
bulundurması bir zorunluluktur. Uçuş emniyetini riske atacağı düşünülen bir olay vakit
kaybetmeksizin ilgili ve sorumlu birimlere iletilmeli ve konuya müdahale edildiğinin teyidi
alınmalıdır. Geçmişte yaşanan pek çok olumsuzluğa bu konudaki bilinçsizliğin,
önemsememenin neden olduğu ortaya çıkmıştır. Yolcu hizmetlerinin tamamında uçuş
güvenliğini riske atacak faktörlerin engellenmesinin en önemli görev olduğu unutulmamalıdır.
Havayolu taşımacılık operasyonlarının icra edildiği havaalanlarındaki altyapı bu
unsurun en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Havaalanları ve hava trafiğini yöneten hava
trafik kontrolörlerinin operasyonları emniyet açığı bırakmayacak şekilde yürütmesine yönelik
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donanım ve yazılımlar bir yandan saha operasyonunu kolaylaştırmaktadır. Havaalanlarında
mevcut olan, uçuş operasyonuna yönelik elektronik ve mekanik altyapı hava trafiği bulunan
hava sahasının tüm noktalarında sağlanmaktadır.
Havacılığın tüm alanlarında yüksek teknolojiye sahip donanım ve yazılımlar
kullanılmaktaysa da bunların kullanımında görev alan insan kaynağı uçuş emniyeti üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir. Donanım ve yazılım gibi insan kaynağının da eğitimli, sertifikaları
tam ve güncel teknik bilgilerle donanmış halde operasyonlarda görev alması temel esastır. Uçuş
güvenliğinin bir diğer bileşeni olan süreçler ise kaza sonrası istatistik ve raporların tutulması,
bu raporların paylaşılıp eğitim program ve içeriklerine entegre edilmesi, varsa yeni
geliştirilecek uygulama ve prosedürlere uyarlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.

12.1.2. Uçuş Güvenliği
Uçuş güvenliği, uçuş emniyetinden farklı olarak uçağa dışarıdan ya da uçak içerisinden
kötü niyetle yapılan eylemleri ve bu eylemlere karşı alınan önlemleri içerir. Söz konusu
eylemler, suç ve terörist niyetler içeren, uçağa, uçucu ekiplere, yolculara ya da uçağı kullanarak
başkalarına karşı kötü niyetli ve suç unsuru içeren eylemleri önlemeye yönelik prosedürleri
kapsar.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde artan terör ve şiddet olayları havacılık otoritelerini her
geçen gün yeni önlemler almaya ve yeni güvenlik prosedürleri uygulamaya koymaya mecbur
kılmaktadır. Özellikle 11 Eylül terör olayları dünya sivil havacılık sektöründe köklü güvenlik
uygulamalarının yürürlüğe girmesine neden olmuştur. Küresel ve bölgesel terör olayları,
bireysel suçlarla da birleşerek güvenliğe karşı tehditleri arttırmıştır. Buna karşılık yapılan
koruyucu/önleyici önlemler de bir yandan havacılık operasyonlarını zorlaştırırken diğer yandan
da hizmet sunumunda yolcuların konforunu ve tatminini azaltacak prosedürleri gündeme
getirmiştir. Uçuş korkusuyla birleşen güvenlik kaygılarını en aza indirgemek amacıyla bir
yandan havayolu şirketleri, üretici firmalar, diğer yandan ise ulusal ve uluslararası otoriteler ve
güvenlik kurumları çalışmalarını sürdürmekte ve havacılığın bu dezavantajlı yönünü mümkün
olan en alt düzeye indirmeye çalışmaktadır.
Uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği birbirleriyle yakın ilişki içinde olan iki kavram olup
bu iki kavram, havacılığın gelişmesinin önündeki en başta gelen engeller arasında yer
almaktadır. Bir yandan uygulamaların zorlaşıp maliyetlerinin artmasına neden olurken emniyet
ve güvenliği arttırıcı uygulamalar yolcular için de algılanan hizmet kalitesinin ve tedirginliğin
artmasına neden olmaktadır. Buna karşılık artan yolcu ve trafik sayıları, bu alandaki iyileştirme
ve gelişmelerin gelecekte de ihtiyaç duyulacağını, bu yöndeki uygulamaların artacağını ortaya
koymaktadır.

12.2.Yolcu Hizmetlerini Etkileyen Fizyolojik Faktörler
Yolcu hizmetlerinde, özellikle kabinde görev alan çalışanların yükseklik, basınç gibi
çevresel faktörlerden etkilenmeleri söz konusudur. Suni havalandırma ve sabit tutulan kabin
basıncına rağmen iniş ve kalkışlar bedenin fizyolojik olarak etkilenmesine ve bu çalışanların
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çeşitli sağlık sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Söz konusu faktörler sağlık sorunlarına
neden oldukları gibi bireysel dikkat ve performansları da etkileyerek görev esnasında hatalara
neden olabilmektedir.
Uçak içerisindeki suni havalandırma nemden arındırılmış olduğu için uzun süreli
uçuşlarda solunumda sorunlar yaşanabilir. Özellikle kabin basıncındaki değişiklikler çeşitli
dekompresyon hastalıklarına hatta vurguna kadar gidebilecek sorunlara sebep olabilir. Sürekli
kısıtlı bir hareket alanına sahip bir kabinde görev yapıyor olmak da dolaşımı olumsuz
etkilemektedir.
Okyanusaşırı ve kıtalararası uzun menzil seferlerde birden fazla saat diliminin geçilmesi
söz konusudur. Böyle bir durumda yolcu hizmeti görevlilerinin biyolojik ritmlerinin bozulması,
jet-lag denilen uyku sorunlarının gündeme gelmesi beklenebilir. Günlük biyolojik ritm
içerisinde görev sonunda gece olup uyku ve dinlenme aşamasına geçmesi gereken uçucu
personelin varış noktasındaki yerel saatin sabah olması durumunda yorgunluğu ve uyku
bozukluğu yaşaması normaldir.
Basınçtan ve yükseklik değişikliğinden kaynaklanan denge, görme, işitme problemleri
de bu çalışanlara geçici ve kalıcı zararlar verebilmektedir. Farklı iklimler arasında seyahat
etmek, bulaşıcı ve tropikal hastalıklara karşı kapalı bir ortamda mücadele etmek ve kozmik
radyasyon gibi unsurlar yine bu alanda çalışacak kişilerin mücadele etmesi gereken sorunlardır.
Solunum, sindirim ve sinir sitemleri kısaca tüm vücudun fizyolojik dengesi yüksek irtifa ve
uzun menzil uçuşlardan olumsuz etkilenmekte bu olumsuzluk da çalışanların performanslarına
yansımaktadır. Uçuş emniyeti ve hizmet sunum kalitesi açısından bu sorunları bertaraf
edebilmek için tüm dünyada uygulanan, uluslararası ve ulusal sivil havacılık otoritelerince
belirlenmiş dinlenme ve görevlendirme sürelerine uyum bu sorunları bir ölçüde baş edilebilir
hale getirmektedir. Ancak, yolcu hizmetlerinin hangi adımında görev alıyor olursa olsun bu
personelin fizyolojik faktörlerden tamamen korunup izole edilebileceği düşünülmemeli,
yönetsel ve operasyonel uygulamalarda bu faktör sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.

12.3. Yolcu Hizmetlerini Etkileyen Psikolojik Faktörler
Yolcu hizmetlerinden görev alan personel, havacılığı haftanın yedi günü yirmi dört saat
üzerinden yaşayan bir sektör olduğu bilincinde olmalıdır. Bu durum çalışanlara düzensiz
çalışma saatleri ve düzensiz bir sosyal yaşam sonucu doğurabilir. Sayısal olarak izin ve hafta
tatili gibi günler karşılanmaktaysa da diğer sektörlerde yer alan çalışanlar gibi bu günlerin ayın
ya da haftanın belirli günlerine sabitlenmesi söz konusu değildir. Bu nedenle günlük yaşam –
sosyal yaşam nritminde sorunlar ortayaçıkabilir. Bu sorunların sürekli devamında ise bireysel
psikoljik ve ailevi sorunların yaşanması gündeme gelebilir.
Farklı coğrafyalar, farklı iklim ve kültürler ilk bakışta cazip gözükse de belki de aynı
sefer içerisinde bu şekilde çok farklı kültürlerden gelen yolcuların olduğu karmaşık bir ortamda
sürekli hizmet veriyor olmak fizik olmanın yanında psikolojik olarak da yıpratıcıdır. Fizyolojik
ve biyolojik ritmlerine bozulmasının psikolojik bir yansımasının da olacağı gözden
kaçırılmamalıdır.
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Özellikle talebin yoğun olduğu tarife dönemleri ya da bayram tatili, sömestr, hac
dönemleri gibi yoğun zamanlarda yolcu hizmetlerinde görev alan personel üzerindeki baskı,
yorgunluk ve stres artmaktadır. Bu açıdan operasyonel ve yönetsel anlamda bu faktörlerin
olaylara yaklaşım ve görevlendirme aşamalarında hesaba katılmasında fayda vardır. Bu
çalışanların sosyal ve özel yaşantılarındaki sorunların yaratacağı psikolojik olumsuzluklar da
göz ardı edilmemelidir.
Yorgunluk, stres, gerginlik gibi psikolojik faktörler yolcu hizmetlerinde çalışanların
performanslarını göstermelerinde zorluk yaşamalarına, refleks ve etkili karar verme ya da
iletişim becerileri gibi konularda sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Bu durumlar doğrudan
uçuş emniyetine etki edebileceği gibi kimi zaman da müşterilere sunulan hizmet kalitesine
olumsuz yansır ki her iki durum da kabul edilemezdir. Yorgunluk ya da stresten dolayı vermesi
gereken tepkileri vermeyerek, dikkatsizlik sonucu prosedürleri yerine getirmeyerek uçuş
emniyetini riske atmak bir havayolu şirketinin çalışanından bekleyeceği en son şeydir. Bu
nedenle görevlendirmelerde bu faktöre de özel bir önem verilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
1. Uçuş görevlerinde çalışan (pilot, kabin görevlisi vb) bir kişiyle işinin zorlukları
hakkında görüşme yapınız. İşinin görünmeyen zorluklarını tanımlamasını isteyiniz.
2. Uluslararası sivil havacılık otoritelerinin dinleme ve görevlendirme sürelerini
ulusal sürelerle kıyaslayınız
3. Yolcu hizmetlerinde çalışan görevlilerin fizyolojik faktörlerden mi yoksa psikolojik
faktörlerden mi daha çok etkilendiğini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Uçuş emniyeti ile uçuş güvenliği arasındaki farkı belirtiniz.

2. Uçuş emniyetinin boyutları çerçevesinde uçuş emniyetini arttırmak için
yapılabilecekleri belirtiniz.
3. Uçucu personelin dinlenme ve görevlendirme süreleri üzerinde belirleyici olan
faktörleri belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği kavramları, bu kavramların
birbirlerinden farklı ve birbirleriyle olan ilişkileri ile yolcu hizmetlerinde hataya neden olan
faktörlerden fizyolojik ve psikolojik faktörler ve bu faktörlerin yarattığı olumsuzlukları
önlemek için yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi uçuşun teknik olarak sağlıklı, herhangi bir kaza ihtimali
olmaksızın sağlanması anlamına gelir?
a) Uçuş güvenliği
b) Uçuş emniyeti
c) Uçuş korkusu
d) Uçuş planlaması
e) Uçuş görevi
2) Aşağıdakilerden hangisi uçağa dışarıdan ya da uçak içerisinden kötü niyetle yapılan
eylemleri ve bu eylemlere karşı alınan önlemleri içermektedir?
a) Uçuş korkusu
b) Uçuş emniyeti
c) Uçuş koruması
d) Uçuş güvenliği
e) Uçuş görevi
3) Aşağıdakilerden hangisi uçuş fizyolojisi sorunları kapsamına girmez?
a) Depresyon
b) Sindirim sistemi bozuklukları
c) Uyku bozukluğu
d) Denge sorunu
e) İşitme kaybı
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4) Yoğun talep ve tarife dönemlerinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla beklenir?
a) Ücret sorunları
b) Devamsızlık
c) Psikolojik sorunlar
d) İşgücü devrinin artması
e) Denge sorunları
5) 11 Eylül terör saldırılarının temelinde aşağıdaki sorunlardan hangisi yatmaktadır?
a) Pilotların yetersizliği
b) Kabin ekibinin eksik olması
c) Uçakların eski olması
d) Uçuş güvenliği zaafiyeti
e) Pilotların eğitimlerinin yetersizliği
6) Aşağıdakilerden hangisi uçucu ekipler için daha tehlikelidir?
a) Farklı iklimler
b) Farklı lisanlar
c) Salgın hastalıklar
d) Yerel saat değişimleri
e) Kültürel farklılıklar
7) Aşağıdakilerden hangisi uçuş emniyetinin bileşenlerinden biri değildir?
a) Uçaklar.
b) Bireyler
c) Rakipler
d) Altyapı
e) Süreçler
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8) Uçağın motor arızası yaşaması aşağıdakilerden hangisi kaspamına girer?
a) Uçuş güvenliği
b) Uçuş emniyeti
c) Uçak hat bakım
d) Uçak teknolojisi
e) Uçuş planı
9) Uçaklara yüklenen donanım ve yazılımlar gün geçtikçe gelişmesi uçuş emniyeti
bileşenlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
a) Altyapı
b) Bireyler
c) Süreç
d) Uçaklar
e) Yasalar
10) Aşağıdakilerden hangisi uçuş fizyolojisi sorunları kapsamına girmez?
a) Moralsizlik
b) Sinir sistemi bozuklukları
c) Görme bozuklulukları
d) Jet-lag
e) Dikkat dağınıklığı

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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13. EKİP KAYNAKLARI YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Ekip Kaynakları Yönetiminin Temel Özellikleri ve Amacı
13.2.Hiyerarşiden Kaynaklanan Sorunlar
13.3.Çatışmaların Yönetimi
13.4.Emniyet Kültürü Oluşturma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Uçucu ekipler arasındaki hiyerarşik farklar uçuş esnasında sorunlara neden olabilir

2.

Fizyolojik ve psikolojik faktörler uçucu ekipleri hataya zorlar mı?

3.

Bir havayolunda emniyet kültürü bilinci nasıl yerleştirilir?

mi??
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ekip Kaynak Yönetimi

Kazanım
Ekip kaynak yönetimin
ilkelerini bilmek

Uçuş operasyonunuda
Hiyerarşiden Kaynaklanan
hiyerarşiden kaynaklanan
Sorunlar
sorunları kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak ve bu alandaki
yabancı yayınları takip ederek
Okuyarak ve bu alandaki
yabancı yayınları takip ederek

Çatışmaların yönetimi

Uçuş operasyonunuda
ortaya çıkan çatışma
nedenlerini bilmek

Okuyarak ve bu alandaki
yabancı yayınları takip ederek

Emniyet Kültürü
Oluşturma

Bir havayolunda emniyet
kültürü oluşturmanın
safhalarını bilmek

Okuyarak ve bu alandaki
yabancı yayınları takip ederek
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Anahtar Kavramlar


Ekip kaynakları yönetimi



Hiyerarşi



Çatışma



Uçuş emniyeti



Emniyet kültürü



Stres



Organizasyonel öğrenme
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Giriş
Havacılık sektörü teknik ve operasyonel anlamda ne kadar gelişse de bireylerin uçuş
korkusu devam etmekte, sayıları giderek azalsa da uçak kazalarının nedenleri analiz edildiğinde
kazaya neden olan faktörlerin çoğunun insan katası ve uçuşu gerçekleştiren uçucu ekiplerden
kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. Bunun nedenlerinin araştırılması sonucu ise uçucu ekiplerin
kompozisyonu yani birbirleriyle uyumlu çalışmalarına engel olan nedenler bizi ekip kaynakları
yönetimine getirmektedir. Birbirleriyle hiyerarşik açıdan olduğu kadar ekip ruhu ve iletişim
açısından da uyumlu ekiplerin, kurumun geçmiş tecrübelerinden edindiği birikimleri örgütsel
hafızada tutarak uçuş emniyetinin arttırılmasına yönelik bir yaklaşım çizen ekip kaynakları
yönetimine ilişkin bilgilere bu bölümde yer verilmiştir.
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13.1.Ekip Kaynakları Yönetiminin Temel Özellikleri ve Amacı
Ekip kaynakları yönetimi, yoğun baskı ve stres altında görev yapan ekiplerin
yönetiminde gün geçtikçe önem kazanan operasyonel düzeydeki çalışanların işleriyle ilgili
teknik eğitim dışında, tecrübe, birikim ve kurumsal hafızadan yararlanarak kendilerini
yönetmelerini, ekip arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmelerini ve tehlikeli durumlarda
güvenlikten taviz vermeyecek şekilde etkili ve hızlı kararlar almalarını hedefleyen bir eğitim
ve geliştirme modelidir. Yoğun baskı ve stres altında görev yapan ekiplerin yönetiminde gün
geçtikçe önem kazanan bir yaklaşımdır. Hava, kara, deniz ve demiryolu çalışanlarının yanı sıra
acil servis ve sağlık personeli, itfaiye ve arama – kurtarma ekiplerinde uygulama alanı
bulmaktadır. Sivil havacılıktaki CRM (Crew Resources Management – Ekip Kaynakları
Yönetimi), uçucu ekibin emniyetli uçuşlar gerçekleştirebilmesi için mevcut olan tüm
kaynakların en etkin ve verimli olarak kullanılmasını hedeflemektedir.
Ekip kaynakları yönetimi, yönetimin başta karar verme, davranış, liderlik ve ekip
çalışması gibi popüler ve bir o kadar da önemli konuların kapsamına girmektedir. Sivil
havacılıkta kazayla sonuçlanabilecek hatalara neden olan faktörler iletişim hataları, karar
vermede yetersizlik ve görev paylaşımındaki sorunlar olarak sınıflandırılabilir. Uçucu ekiplerin
arasında sağlıklı ve açık bir iletişim gerçekleşmelidir. Bir uçuş görevi esnasında kokpitte
birlikte görev alan kokpit ekibi üyeleri daha önce beraber çalışmamış olabilir. Böyle bir
durumda sağlıklı bir iletişim ortamı kuruluncaya kadar geçecek zamanda olumsuzluklar
yaşanmaması gerekmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmede örgütsel kültür önemli bir rol
üstlenmektedir. Ekip kaynakları yönetimi havayolu şirketinde böyle bir ortam ve hafızanın
oluşmasını hedefleyen bir yaklaşımdır.

13.2.Hiyerarşiden Kaynaklanan Sorunlar
Havayolu operasyonunda görev alan personelin en sık yaşadığı sorunlardan biri
hiyerarşiden kaynaklanan sorunlardır. Uçucu personelin büyük bir bölümü iyi ve yüksek eğitim
almış kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla bir yandan almış oldukları eğitim modeli diğer
yandan genel kültür yapıları nedeniyle konuya zaten hakim oldukları duygusu içinde olmaları
mümkündür. Bu nedenle, uygulanacak eğitimlerde bu ön yargı perdesini kaldıracak uzman
eğitimcilerin eğitim sistemine dahil edilmesi gerekmektedir.
Özellikle geçmiş yıllara ait ülkemiz sivil havacılık uygulamalarına bakıldığında, pilot
ihtiyacının ağırlıklı olarak askeri hizmet süresini tamamlamış Türk Silahlı Kuvvetleri
personelinden karşılandığı görülmektedir. Askeri disiplin ve hiyerarşinin askeri yaşamda
gerekliliği şüphesiz tartışma konusu değildir. Ancak, sivil havacılık faaliyetleri için bu durum
farklıdır. Hatalı bir yöneliş içine girilme halinde uçuş ekibi üyeleri hiyerarşik tabunun dışına
rahatlıkla çıkabilmeli ve rütbe farkı gözetilmeden müdahalede bulunulmalıdır.
Uçucu ekip oluşumunda farklı uzmanlık, eğitim, zihinsel performans yani başka bir
deyişle aynı sahneyi farklı bakış açısıyla değerlendirebilecek bireysel özelliklerin belirleyici
olması, sağlıklı bir uçucu ekip oluşumu açısından önem taşımaktadır. Bu bakış açısına göre
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uçucu ekipler farklı ve tamamlayıcı özelliklere sahip bireylerden oluşturulmalıdır. Farklı
tecrübe ve özellikler, yüksek belirsizlik ortamında daha sağlıklı kararlar alınmasına fırsat
verecektir.
Yolcu hizmetleri görevlilerinin hiyerarşik konumlarından kaynaklanan çekişmelerinin
çözümünde üst yönetimin konuya yaklaşımları, söz konusu çalışanları görevlendirme
sistemlerinin adalet ve doğruluğu önemlidir. Hiyerarşiden kaynaklanan sorunlardan kaçınmak
için çalışanların devamsızlık, rapor, izin vs gibi mazeretlere başvurmaları görülebilir.
Yönetimin bu uygulamaları da mercek altına alarak nedenlerini araştırması ve eğer bu
uygulamalar hiyerarşik sorunlardan kaynaklanıyorsa bunları çözmesi gerekmektedir.

13.3.Çatışmaların Yönetimi
Ekip kaynakları yönetiminde bir temel konu da uçuş operasyonu esnasında meydana
gelebilecek çatışmaların doğru yönetilmesidir. Bir havayolu şirkette çatışmaların doğru
yönetildiği bir ortamın olması uçucu ekiplerin uyumu ve ekip ruhunu güçlendirir. Bu aşamada
çatışmaların normal ve iş akışlarının gereği olduğu kabul edilip kişiselleştirilmeden çözülmesi
önemlidir.
Operasyon esnasında unvanlardan bağımsız olarak ekip üyelerinin eşitliği, ve ekip
bütünlüğü söz konusu olmakla birlikte, tehlike, risk içeren ortamlarda, çatışmaların çözümünde
uçucu ekip üyelerinden birinin ön plana çıkması yani liderliği ele alması gerekir. Bu aşamada
teknik uzmanlığa olan güven ve güvene dayalı koordinasyon ön plana çıkmaktadır. Uçucu
ekipler arasında bu tarz bir yapının oluşturulması için etkin ve yaratıcı kararlar alma, ekip
çalışmasını güçlendirme gibi konularda uygulamalı eğitim programları uygulanmalıdır. Ekip
kaynakları yönetiminin temel amacı duruma göre değişen, kollektif bir hakimiyet ortamı
yaratmaktır. Söz konusu hakimiyetin yaratılması da karşılıklı uzmanlığa duyulan güven ve
kurum içi kültürün çatışmaları profesyonel bakış açısı ve uzlaşmayla çözmeye karşı olan
yaklaşımı ile mümkündür.

13.4.Emniyet Kültürü Oluşturma
Ekip kaynakları yönetimi uzun soluklu biraz felsefi boyutu olan biraz da bu felsefi
boyutu yönetsel uygulamalara aktarmaya çalışan bir yaklaşımdır. Şirketin tüm çalışanlarında
uçuş emniyetinin sağlanması hatta uçuş emniyetini tehlikeye atacak olumsuzlukların daha
doğmadan önlenmesi amacıyla bir emniyet kültürü oluşturma hedefi vardır.
Ekip kaynakları yönetiminin emniyet kültürü oluşturma konusunda temel bakış açısı,
havayolu şirketinde kişisel hatalardan kaynaklanan operasyonel olumsuzlukları önleyecek bir
öğrenme kültürü oluşturmaktır. Yönetimin başta karar verme, davranış, liderlik ve ekip
çalışması gibi popüler ve bir o kadar da önemli konuları bu konunun kapsamına girmektedir.
Sivil havacılıkta kazayla sonuçlanabilecek hatalara neden olan faktörler: iletişim hataları, karar
vermede yetersizlik ve görev paylaşımındaki sorunlar olarak sınıflandırılabilir. Uçuş
operasyonu esnasında meydana gelebilecek çatışmaların doğru yönetilmesi, uçucu ekip
oluşumunda farklı uzmanlık, eğitim, zihinsel performansın belirleyici olması ve yaşanan kritik
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olayların kaydedilip, paylaşılarak öğrenen bir organizasyon kültürü yaratılması ekip kaynakları
yönetiminin temel yaklaşımlarını oluşturmaktadır.
Bir havayolu şirketinde ekip kaynakları yönetiminin başarıya ulaşmasında önemli
süreçlerden biri olay sonrası analizlerdir. Yaşanan kritik olayların kaydedilip, paylaşılarak
öğrenen bir organizasyon kültürü yaratılması bu aşamada varılmak istenen uzun vadeli hedeftir.
Olay sonrası analizlerinde bürokratik gerekleri yerine getirmek için prosedürler işletmek yerine
süreçleri geliştirmek ve hatasızlaştırmak amaçlanmalıdır. Aynı ya da benzer olaylar
tekrarlandığında stres, hata olasılığı ve gerginliği yok edecek somut gelişimler sağlanmalıdır.
Böylelikle yüksek risk ortamında faaliyet gösteren ve hataları asgariye indirirken hatalardan
ders alan bir öğrenme kültürüne sahip, yüksek güvenilirlikli organizasyonlara ulaşılması söz
konusu olur. Havayolu şirketi içinde böyle bir yapıyı yerleştirmek ve işler hale getirmek uzun
vadeli bakış açısı ve değişime karşı olan dirence karşı koyabilecek yönetim otoritesine sahip
olmayı gerektirir.
Yolcu hizmetlerinde görev alan çalışanların yalnızca işlerini o an ve o günlük doğru
yapmaya çalışmalarının yanı sıra mensubu oldukları kurumun kültürü, o kurumda geçmişte
yaşanmış olumsuzluklar ve başarıları da örgütsel hafızadan alarak işlerini sürdürmeleri
kurumun başarısı ve imajı açısından önemli bir role sahiptir.
Ekip kaynak yönetimi uygulamaları uçucu ekiplerden pilotların performanslarını
olumlu etkilemek amacıyla çıkmışsa da zamana kabin ekiplerine yayılarak tüm uçucu ekiplerini
içine almış, zaman içerisinde genişleyerek tüm havayolu çalışanlarını kapsayacak bir hale
gelmiştir. Çünkü gün geçtikçe karmaşıklaşan havayolu operasyonları hızlı hiyerarşik
hareketleri, iletişim kazaları ve çatışmaları bunlara bağlı olarak da stres ve stres yönetimini
gündeme getirmiştir.
Yolcu hizmetleri görevlilerinin özellikle yolcuyla yüz yüze olan ilişkilerinde
kendilerinden kıdemli çalışanların geçmiş tecrübelerinden yararlanmaları, kıdemli çalışanları
bu tecrübelerini yeni çalışanlara aktarabilecekleri bir ortam olması ekip kaynakları yönetimi
uygulamalarının yer hizmetleri ve terminal hizmetlerini de kapsayacak boyuttaki başarıları
üzerinde etkilidir.
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Uygulamalar
1. Havayollarında görev alan ekiplerin birbirleriyle uyumsuzluğundan çıkabilecek
sorunları analiz ediniz.
2.

Bir uçağı uçurun iki pilot arasında hangi nedenlerle anlaşmazlık çıkabilir?

3. Bir havayolunda geçmişte yaşanmış olayların analizi aynı hataların bir daha
yaşanmaması konusunda ne ölçüde etkilidir?
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Uygulama Soruları
1. Ekip kaynakları yönetimi yönetimin hangi kademesinde gündeme gelmesi gereken
bir uygulamadır?
2.

İki uçucu ekibin sorun yaşamasına neden olan faktörler nelerdir?

3. Bir havayolu şirketinde uçuş emniyetini sağlamak amacıyla yerleştirilecek emniyet
kültürü nasıl yaratılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; ekip kaynakları yönetimi yaklaşımının bakış açısı, hiyerarşiden
kaynaklanan sorunlar ve çatışmanın yönetimi ile havayolu şirketinde uçuş emniyetine odaklı
bir öğrenme kültürü kurmanın temel kuralları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ekip kaynakları yönetiminin amaçlarından birisi değildir?
a) Uçuş emniyetini sağlamak
b) Uçuş güvenliğini sağlamak
c) Doğru görevlendirmeler yapmak
d) Öğrenme kültürü oluşturmak
e) Hataları en aza indirgemek
2) Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşiden kaynaklanan sorunların kaynaklarından
sayılabilir?
a) Boy farkı
b) Uçak tipi farkı
c) Zihinsel beceri farkı
d) Tecrübe farkı
e) Önceki çalışılan şirket farkı
3) Geçtiğimiz yıllarda pilot ihtiyacının en ağırlıklı olarak karşılandığı kurum
hangisidir?
a) Türk Silahlı Kuvvetleri
b) Üniversiteler
c) Uçuş okulları
d) Özel kurslar
e) Havayolu şirketleri
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4) Ekip kaynakları yönetiminin amacını hangisi tanımlar?
a) Havayolu şirketini kara geçirmek
b) Pilotların maaşını arttırmak
c) Duruma göre değişen, kollektif bir hakimiyet ortamı yaratmak
d) Personel giderlerini azaltmak
e) Yasal engelleri aşmak
5) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir ekip uyumunda öne çıkar?
a) Rekabet
b) Başarı hırsı
c) Para kazanma arzusu
d) Karşılıklı güven
e) Çekişme
6) Aşağıdakilerden hangisi uçucu ekiplerin görevlendirmelerinden öne çıkan
ilkelerden değildir?
a) Adil olmak
b) Özel günleri gözetmek
c) Pilotları mümkün olan en az süre uçurmak
d) Ulusal kurallara uymak
e) Dinlenme sürelerine dikkat etmek
7) Aşağıdakilerden hangisi havayolu şirketlerinin ekip kaynakları yönetimine
odaklanmasına neden olan faktörlerden biri sayılamaz?
a) Kazaları azaltma isteği
b) Kurum kültürünü yerleştirme hedefi
c) Pilotların sayısını azaltma isteği
d) Ekip uyumunu yakalama arzusu
e) Çalışan tatminini arttırma isteği
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8) Aşağıdakilerden hangisi ekip kaynakları yönetiminin amaçlarından birisi değildir?
a) Örgütsel öğrenme ortamı oluşturmak.
b) Uçucu ekiplerin gelirlerini arttırmak
c) Çatışmaları yönetmek
d) İletişim kazalarını en aza indirgemek
e) Hiyerarşik sorunları çözmek
9) Aşağıdaki görevlilerden hangisi ekip kaynakları yönetimine konu olmaz?
a) Pilotlar
b) Kabin görevlileri
c) Yolcu trafik görevlileri
d) Bilet satış görevlileri
e) Kontrol kulesi personeli
10) Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet kültürü oluşturulması aşamasında diğerlerine
göre daha etkilidir?
a) Olay sonrası analizler
b) Ödül ve cezalar
c) Binmekten vazgeçen yolcular
d) Devamsızlık ve istifalar
e) Yıllık performans raporları

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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14. YOLCU HİZMETLERİNDE EĞİTİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Yolcu Hizmetlerinde Eğitim İhtiyacı
14.1.1.Yasal Gerekler
14.1.2.Ticari Gerekler
14.2. Yolcu Hizmetleri Eğitim Programlarının Yapısı
14.3. Yolcu Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Planlamasına İlişkin Politikalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yolcu hizmetlerinde görev alanlar hangi eğitim ve seritifkalara sahip olmalıdır?

2.

Kabin görevlileri ve yer hizmetleri görevlileri hangi eğitimlere tabi tutulurlar?

3.

Yolcu hizmetlerinde görev alacak yeterli sayıda ve nitelikte eleman var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yolcu hizmetlerinde yasal
eğitim gerekleri

Yolcu hizmetlerinde yasal
olarak hangi eğitimlerin
alınması gerektiğini
bilmek

Okuyarak ve yurt dışı
uygulamaları araştırarak

Yolcu hizmetlerinde ticari
eğitim gerekleri

Yolcu hizmetlerinde ticari
olarak hangi eğitimlerin
alınması gerektiğini
bilmek

Okuyarak ve yurt dışı
uygulamaları araştırarak

Eğitim programlarının
yapısı

Yolcu hizmetleri eğitim
programlarının yapısı ve
içeriklerini kavramak

Okuyarak ve yurt dışı
uygulamaları araştırarak

Yolcu hizmetlerinde insan
Yolcu hizmetleri eğitiminde kaynakları politikalarının
insan kaynakları politikaları amaç ve hedeflerini
bilmek

Okuyarak ve yurt dışı
uygulamaları araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Yolcu hizmetleri



Yer hizmetleri



Kabin hizmetleri



Simülatör



İşgücü temini



İnsan kaynakları politikaları



Eğitim
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Giriş
Yolcu hizmetleri, kabin ve yer hizmetleri havayolu şirketlerinin rekabetlerinde kilit bir
role sahiptir. Söz konusu rol bir yandan havacılıkla ilgili operasyonların teknik olarak başarılı,
hızlı, hatasız ve verimli olması diğer yandan da müşteriye sunulan hizmet kalitesi açısından iki
boyutta düşünülebilir. Bu nedenle havayolu şirketlerinin, yer hizmetleri şirketlerinin ve
terminal işletmecilerinin yolcu hizmetlerinde görev alacak personele etkin bir eğitim vermeleri
gerekmektedir.
Ticari kaygıların yanı sıra yolcu hizmetleri görevlilerinin havacılığın vazgeçilmez
unsuru havacılık ve uçuş emniyeti ile uçuş güvenliği konularında uluslararası ve ulusal kurallar
çerçevesinde sahip olması gereken yetkinler vardır. Bu yetkinliklerin de kazandırılması
eğitimle olacaktır. Söz konusu eğitimler yolcu hizmetlerini yerine getiren şirketlerin uzun
vadeli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik politikaları da kapsayacak yönde
şekillendirilmelidir. Bu bölümde yolcu hizmetleri görevlilerinin alması gereken eğitimlerin
içeriklerine insan kaynakları planlaması bakış açısıyla yer verilmiştir.
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14.1.Yolcu Hizmetlerinde Eğitim İhtiyacı
Yolcu hizmetleri çeşitli düzeylerde teknik bilgi gerektiren operasyonların yürütülmesi
açısından ayrıca hizmet sunumunun müşteriyle karşılıklı olunan bir ortamda gerçekleşmesi
nedeniyle bir yandan müşteri memnuniyeti diğer yandan da şirket imajı açısından eğitimin ön
plana çıktığı bir hizmet türüdür. Söz konusu alanda eğitim ihtiyaçları uluslararası ve ulusal sivil
havacılık kurallarının çerçevesinde yasal bir gereklilik olarak, havayolu şirketinin ticari
kaygıları ve müşterilerini tatmin etme ihtiyacı açısından da ticari bir gereklilik olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu başlıklara aşağıda yer verilmiştir.

14.1.1.Yasal Gerekler
Sivil havacılık kural ve ilkeleri kapsamında sahip olunması gereken fiziki yapı ve eğitim
gereklerinin sağlandığı bireyler arasından seçilen kabin görevlisi adaylarının hizmet sunumuna
dahil edilebilmesi için belirli yer ve uçuş eğitimlerinden geçmeleri şarttır. Söz konusu eğitimler
yolcu hizmetleri kapsamındaki tüm personele verilmektedir. Ancak yer görevlileri ile uçucu
görevliler (kabin görevlileri) arasında eğitim konuları ve süresinde farklılıklar olmaktadır.
Kabin görevlisi adayları belirlenen süreler içinde söz konusu eğitimleri, çok kapsamlı
ve uluslararası standartlardaki eğitim programları çerçevesinde alırlar. Kabin görevlisi adayları,
uluslararası ve ulusal sivil havacılık otoriteleri tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında özel
eğitim almakta ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar uçucu personel olarak görev yapmalarına
imkan sağlayacak sertifikalara sahip olmaktadırlar. Adayların bu eğitim sürecinde konulara
yüzde yüz hakimiyet sağlamaları esastır. Söz konusu eğitim ve sınavlar da aynı bu eğitimi veren
kurumlar gibi ulusal ve uluslararası yönetmelik, yönerge ve ilkelere göre hazırlanmaktadır.
Kabin görevlilerine işe girişi takiben görev yapabilmek için zorunlu olarak verilen
eğitimler yanı sıra sivil havacılık otoriteleri tarafından yayımlanan güncel prosedür ve
uygulamalar ya da değişikliğe uğrayan kurallara hakim olmaları amacıyla tekrar eğitim
verilmesi gerekmektedir. Periyodik olarak uygulanan bu eğitimlere tazeleme eğitimi adı verilir
ve kabin görevlilerinin mesleki uygulamalardaki güncelliği yakalaması için büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca, her bir kabin memurunun gelecekte bir kabin amiri adayı olduğu bununla
birlikte havayolu şirketinin başta kabin hizmetleri ve eğitim gibi çeşitli yönetim kademelerinde
görev alma ihtimali düşünülerek yöneticilik, ekip çalışması, organizasyon, planlama, etkili
karar verme gibi alanlarda eğitim, geliştirme ve güçlendirme uygulamalarına yönlendirilmeleri
de gerekir.
Yolcu hizmetlerinin yer hizmetlerinde çalışan görevlileri de uluslararası teknik
standartlarda uluslararası ve ulusal prosedürlerin yasal ve teknik boyutlarına hakim olabilmek
için eğitimlere tabi tutulurlar. Ayrıca güvenlik nedeniyle riskli yerler olarak görülen
havaalanlarında belirli bölgelere geçişlerini sağlanması için güvenlik konusundan özel eğitim
ve sertifikalara sahip olmaları gerekmektedir.
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14.1.2.Ticari Gerekler
Yolcu hizmeti görevlileri havayolu şirketleri için emniyetli uçuş ve yüksek hizmet
kalitesi gibi en temel iki unsurun sağlanması konusunda etkili faktörlerin başında gelmektedir.
Özellikle havaalanlarında ve uçuş süresince teknik boyutu olan yüzlerce faaliyet ve onlarca
hizmetin operasyonel olarak sağlanması için yolcu hizmeti görevlilerinin yetkin ve birbirleriyle
uyumlu çalışanlardan oluşması gerekmektedir.
Havayolunun görünen yüzü olduğu kadar rakiplerine fark yaratacak yolcu
memnuniyetini sağlamak yine başarı kabin ekibi ve yer ekibi performansından geçer. Uçuş
emniyetini sağlayacak önlemleri alıp yolculara gereken yönlendirmeleri yapmak temel
görevleri olsa da hizmet sunumu ve şirket imajı konularındaki katkıları göz ardı edilmemelidir.
Başarılı bir yolcu hizmetleri yönetimi sisteminde yeterli düzeyde eğitim almış, yeterlilik ve
yetkinlikleri arzu edilen düzeyde kabin ve yer hizmeti görevlilerinin yer alması esastır.
Özellikle kabin görevlileri, yolcuları uçakta karşılayıp yerleşmelerini sağlayan, uçuş
öncesi ve uçuş süresince ikram ve çeşitli sunumlar yapan, yolcuları uçuş ve uçuş emniyetiyle
ilgili konularda bilgilendiren, kabinde yolcuların karşılaştığı sorunlara pratik çözümler sunan
ve uçuş tamamlandığında da aldıkları hizmetten memnun şekilde uçaktan yolcu eden
görevlilerdir. Buna göre yolcuya sunulan hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti gibi konularda
en etkili faktör konumundadırlar.
Yolculara hizmet sunumu gerçekleştirecek temel insan kaynağı olan kabin
memurlarının seçilmeleri, eğitilmeleri ve yönetilmeleri havayolu şirketinin hizmet kalitesi ile
rekabet avantajı yaratma hedefleri için ayrı ve birlikte önem taşıyan süreçlerdir. Gereken
olumlu nitelikleri taşımanın yanı sıra hizmet sunumu ve müşteriye yönelik davranış bilimleri
konularında iyi eğitilmeleri, en başta iyi birer iletişimci olmaları bir zorunluluktur.
Görevlendirme saatlerinin yıpratıcılığıyla birlikte uçuş fizyolojisinden kaynaklanan
olumsuzlukları yolcuya ve hizmet sunumuna yansıtmadan, uçuş emniyetinden taviz vermeden,
dikkatli, özenli, güler yüzlü ve en önemlisi taşıdığı üniforma ile her an havayolu şirketini temsil
ettiğinin bilincinde olan kabin görevlileri bir havayolunun yolcular tarafından beğenilmesi için
sahip olması gereken temel unsurlar arasında yer almaktadır.

14.2. Yolcu Hizmetleri Eğitim Programlarının Yapısı
Eğitim programlarının yapısında organizasyonel farkındalık ve görev - sorumluluk
bilgilerinin yanı sıra operasyonel bilgiler, uluslararası ve ulusal sivil havacılık kuralları ve
organizasyonları, izin, sertifika ve görevlendirmelere ilişkin prosedür ve sınırlamalar ile uçucu
personelin de bir parçası olduğu ekip planlama sistemleri, ekip kaynak yönetimi gibi konulara
yönelik yönetim konuları yer almaktadır. İlk yardım, hayatta kalma becerileri gibi yaşamsal
konular ile uçuş hizmetinin tamamlayıcısı durumundaki yer hizmetleri ve diğer sivil havacılık
uygulamalarına ilişkin konular eğitim programlarının içeriğinde zorunlu olarak yer almaktadır.
Bu eğitimlerde konuların tam olarak kavranması ve eğitim transferinin gerçekleşme
yüzdesini sağlamak adına maketler ve simülatörler kullanılmaktadır. Böylelikle uygulayarak
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öğrenme ve normal koşullarda denenmesi mümkün olmayan ortamlar kontrollü bir şekilde
yaratılarak bu gibi durumlarda yapılacak eylemler pekiştirilmektedir. Özellikle acil durumlar,
uçağın tahliyesi, yangın v.b. durumlarda bu uygulamalı eğitimlere yer verilmektedir.
Yolcu hizmetlerinin yer hizmetleri bölümünde görev alacak personelin özellikle
havaalanları yer hizmetleri türleri ve detaylarına hakim olmaları gerekmektedir. Bu genel
hakimiyetin yanı sıra uzmanlaşacakları alanlarda da uluslararası standartlarda eğitimler almalı
ayrıca iletişim becerileri, sorunlu yolcularla baş etme yöntemleri gibi davranışsal alanlarda da
eğitim almaları gerekmektedir.
Eğitim programlarının tasarlanmasında yolcu hizmetleri görevlilerinin geliştirilmesi
hedeflenen yönleri belirlenip bu kazanımların sağlanmasına yönelik eğitim modülleri
oluşturulmalıdır. Bu eğitim modülleri zaman içinde gözden geçirilip, güncellenmeli ve standart
eğitim içerikleri ile eğitim prosedürleri oluşturulmalıdır. Eğitim programlarının
değerlendirilmesinde eğitim kazanımlarının eğitim sonrası ne ölçüde uygulamaya yansıtıldığını
ifade eden eğitim transferinin gerçekleşip gerçekleşmediği de kontrol edilmeli ve gerekli
görülen hallerde eğitim programı yeniden tasarlanmalıdır

14.3. Yolcu Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Planlamasına İlişkin
Politikalar
Havayolu şirketlerinin hizmet oluşumunda iki temel odaklanma noktası bulunmaktadır.
Bunlar uçuş emniyetinden taviz vermemek ve hizmet sunum kalitesini en üst düzeyde tutmaktır.
Her iki faktör açısından bakıldığında da konu insan kaynakları süreçlerinin başarılı
yürütülmesine odaklanmaktadır. Bir yandan hızla değişen bir sektör, bir yandan uygulamaya
katılan yeni prosedürler, diğer yandan da birbirleriyle rekabet içindeki şirketlerin hizmet
kalitesini arttırmak için sürekli yeni uygulamalar arayışında olması havayolu şirketlerinin insan
kaynakları uygulamalarını etkilemektedir.
İnsan kaynakları planlamasının nitel ve nicel boyutları düşünüldüğünde insan kaynağını
temin edecek şirket ister havayolu, ister terminal işletmecisi isterse de yer hizmetleri işletmesi
olsun aranan sayıda ve özelliklerde personelin temini için uzun vadeli politikalar oluşturmalı
ve hayata geçirmelidir.
İşgücü teminine ilişkin politikaların oluşturulmasından bu politikalar çerçevesinde
temin yapılmasına, işgücünün önce mesleki yeterlilik kazanmasının sağlanmasının ardından
çalışma hayatı boyunca geliştirilip, şirkete yararının arttırılmasına, şirketin politika ve
stratejilerine uygun kariyer planları yapılması da dahil olmak üzere pek çok sürecin şirketin
başarısında doğrudan etkisi olduğu unutulmamalıdır.
Bu kapsamda ön lisans ve lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarıyla bağlantıya
geçilmeli, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde uzun dönemli kalifiye eleman teminine
imkan sağlayacak işbirliği protokolleri uygulamaya geçirilmelidir. Bununla birlikte mesleki
eğitim veren kurumlar ve havayolu/yer hizmeti/terminal işletmecisi şirketlerin eğitim birimleri
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arasında da stratejik işbirliklerinin hayata geçirilmesi uzun süreli işgücü temin politikası
açısından önemlidir.
Operasyonel uygulamalarda karşılaşılan olumsuzlukların raporlanması, kalite standart
ve süreçlerine uyulması, devamsızlık ve işgücü devri gibi konuların derinlemesine analiz
edilmesi ve çalışan performanslarının geliştirilmesi yönünde uygulamalar yapılması insan
kaynakları birimlerinin havayolu şirketlerine sunacağı katma değer olarak görülmelidir.
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Uygulamalar
1.
Medya ilanlarından yolcu hizmetleri alanında eğitim veren programların ders
içeriklerini araştırınız.
2.
araştırınız.

Havayollarının kabin memuru eğitim programlarının yapısında yer alan dersleri

3.
araştırınız.

Havacılık sektöründe hangi alanda hangi niteliklere sahip eleman arandığını
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Uygulama Soruları
1.

Eğitim programlarının yolcu hizmetleri açısından önemi nedir?

2.

Yolcu hizmetleri alanında alınan eğitimlerin yasal ve ticari boyutlarını kıyaslayınız.

3.

Kabin memuru eğitiminde hangi konulara yer verilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; yolcu hizmetlerinde görev alan personelin eğitiminde dikkate alınması
gereken konulara yasal ve ticari gerekliler başlıkları altında değinilmiş, yolcu hizmetleri eğitim
programlarının yapısı ve bu alandaki insan kaynakları planlama politikalarının ne yönde
geliştirilmesi gereği üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetleri görevlilerinin eğitim başlıklarından birisi
değildir?
a) Etkili iletişim
b) Kara taşıt kullanımı
c) Teknik bilgi
d) Uluslararası kurallar
e) Temel uçuş emniyeti
2) Kabin görevlilerinin mesleki uygulamalardaki güncelliği yakalaması için büyük
önem taşıyan periyodik eğitimlere ne ad verilir?
a) Geliştirme
b) Geribildirim
c) Periyodik
d) Tazeleme
e) Güvenlik
3) Yolcu hizmetlerinde eğitim programlarını belirleyen en üst otorite hangisidir?
a) Uluslararası havacılık otoriteleri.
b) Ulusal havacılık otoriteleri
c) Havayolu şirketi
d) Terminal işletmecisi
e) Yer hizmetleri kuruluşu
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4) Eğitim programlarında hangisi öncelikler arasında yer almaz?
a) Olumsuzlukların raporlanması
b) Kalite standartlarına uyulması
c) Eğitim maliyetinin düşürülmesi
d) Devamsızlık ve işgücü devri
e) Uygulamalı eğitimler yapılması
5) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetlerinde eğitimin yasal gerekleri arasında yer
almaz?
a) Uluslararası zorunluluklar
b) Yerel otoritelerin düzenlemeleri
c) Uçak üreticilerinin kılavuzları
d) Hizmet sunumunun kalitesinin artması
e) Üye olunan havacılık güvenliği kurumları
6) Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının yapısında yer almaz?
a) Görev bilgileri
b) Sorumluluklar
c) Uçak bakım ve onarımı
d) Operasyonel bilgiler
e) Ulusal kurallar
7) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmeti görevlilerinin eğitim gereklerini yerine
gitrdiğini ortaya koyan belgedir?
a) Diploma
b) Biniş kartı ve manifesto
c) Sertifika
d) Ekip görevlendirme formu
e) Sınav tutanağı
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8) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetleri görevlilerinin eğitim başlıklarından birisi
değildir?
a) Beden dili ve iletişim.
b) Uçak kullanım teknikleri
c) İlk yardım
d) Uçuş emniyeti
e) Ulusal havacılık kurumları
9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yolcu hizmetlerinde insan kaynakları politikalarının
öncelikleri arasında değildir?
a) Nicel ihtiyaçların karşılanması
b) Nitel standartların sağlanması
c) Uluslararası prosedürlere uyum
d) Ucuz işgücünün temini
e) Uzun vadeli temin programlarının oluşturulması
10) Aşağıdakilerden hangisi yolcu hizmetlerinde eğitim ihtiyacı doğuran ticari
gereklerden biri değildir?
a) Uçakları daha uzun süre kullanabilmek
b) Kaliteli hizmet sunma isteği
c) Operasyonel süreyi azaltmak
d) Operasyonel maliyetleri azaltmak
e) Müşterilerle daha etkili iletişim kurmak

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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