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Bültenimizin İkinci Sayısının Teması 

“COVID-19’un Havacılık Sektörüne 

Etkisi ve Dönüşüm” 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya 

çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel 

bir krize dönüşen COVID 19 salgını tüm 

yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi etkiledi.  

Salgın, her alanda süreçlerin yönetiminde köklü 

değişiklikler yapılmasına neden oldu.  

COVID 19’un yaşamımıza girmesiyle birlikte her 

birimiz salgının ne kadar süreceğine; 

yaşamımızı nasıl ve ne ölçüde etkileyeceğine 

odaklandık. Havacılık sektöründe ise bu 

sorulara seyahat kısıtlamalarının ve bu 

kısıtlamalarla beraber durgunluğun ne kadar 

süreceği; havayolu şirketlerinin yeni duruma 

nasıl adapte olacağı ve sürdürülebilirliği nasıl 

sağlayacağı gibi konular eklendi.  

Tüm sektörleri derinden etkileyen pandemi, 

havacılık ekosistemini de büyük ölçüde etkiledi. 

Salgın; hava yolu şirketleri, havaalanları, 

güvenlik şirketleri, destek hizmetleri sağlayan 

kuruluşlar, yolcular gibi bu ekosistemde yer 

alan tüm paydaşlarda domino etkisi yarattı. 

Seyahat kısıtlamaları ile yaşanan uçuşların iptali 

ve biletlerin iadesi; pandemi öncesi verilen 

uçak siparişleri şirketleri finansal alanda 

zorladı. Yolcu taşımacılığında durgunluk 

yaşanırken gıda, medikal ürünler ve ilaçlar gibi 

temel ihtiyaçların taşınmaları ile kargo 

sektöründe hızla yükseliş gerçekleşti.  

Pandemi ile birlikte uzaktan erişime dayalı iş 

modelleri yaşamımızda büyük ölçüde yer aldı. 

Sektörde yaşanan dijitalleşme, pandemi ile hız 

kazandı ve dijital dönüşüm gerçekleşmiş oldu.  

Pandemi sonrasında yaşam normale 

döndüğünde, evden çalışma ve uzaktan erişim 

devam ettiğinde iş amaçlı seyahatlerin 

azalması, kişilerin bu amaçla seyahat 

alışkanlıklarını sorgulaması söz konusu olacak 

ve farklı müşteri davranışları gözlemlenecek. 

Yolcu taleplerini belirlemek ve yönetmek, 

finansal durumlarla mücadele etmek, yeni 

normali planlamak ve güvenli seyahat ortamını 

oluşturmak havacılık ekosistemindeki tüm 

paydaşların birlikte çalışması ile 

gerçekleşecektir. Şirketlerin yolcu talep ve 

beklentilerini anlaması, bu doğrultuda 

oluşturdukları stratejiler, operasyonel çeviklik 

ve esneklik ile bu süreç başarılı bir şekilde 

yönetilecektir.  

Bültenimizin ikinci sayısının teması “COVID-

19’un Havacılık Sektörüne Etkisi ve Dönüşüm”. 

Bültenimizde temamızla ilgili değerli sektör 

temsilcilerinin ve akademisyenlerimizin 

değerlendirmeleri yer almakta. Keyifli 

okumanız dileğimle. 

Öğr. Gör. Gülay HACIOĞLU

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı / Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı
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 COVID-19’un Havacılık Sektörüne 

Etkisi ve Dönüşüm 

COVID-19, seyahat endüstrisi üzerinde 

muazzam bir etkiye ve yolcu taşımacılığında 

önemli bir düşüşe neden oldu. Düşük talep, 

bilet fiyatlarında da düşüş anlamına 

gelmektedir. Bazı endüstri verileri ücretlerin 

%40'a kadar düştüğünü göstermektedir. 

Talebin çeşitliliğinde de değişiklik saptayan 

hava yolları, tatil ve eğlence trafiğinde bir 

miktar iyileşme görse de, iş amaçlı 

seyahatlerde ciddi anlamda azalma olduğunun 

farkındadır. Hava yolu ile seyahat talebinin eski 

verimliliğine ulaşmasının birkaç yıl daha 

mümkün olmayacağı öngörülmektedir.  

Güvenliğin yanı sıra yolcu sağlığı, sektörde bir 

numaralı öncelik haline gelmiş bulunuyor. 

Seyahat trafiğinin yavaş yavaş hareketlenmesi 

tüm hava yolları için olumlu bir gelişme. Bunu 

sağlayan en önemli çalışmalarından biri Turizm 

Bakanlığının, çeşitli otoritelerinin tedbir ve 

önerileri dikkate alarak hava yolu ve dernekleri 

ile işbirliği içinde geliştirdiği  “Güvenli Turizm 

Sertifikası”dır. Bu sertifikaya sahip havayolları, 

yolcularının sağlığı ve hijyeni ile ilgili aldığı 

azami tedbirleri belgeleyerek güvenli bir 

seyahati garantilemektedir. 

COVID-19 ile Değişen Yolcu Tercihleri 

Yolcuların büyük çoğunluğu (%60), havacılık 

endüstrisinin COVID-19 riskini azaltmada aldığı 

tedbirlerden memnun olduğunu 

belirtmektedir.  

Yolcular pasaport kontrolü, güvenlik ve kabin 

ekibi ile iletişimde büyük ölçüde kendilerini 

güvende hissederken uçak tuvaletini kullanma 

ve başkalarıyla yakın temasta olmaktan 

tedirgin olmaktadır. 

Yolcu anket göstergelerine göre temas 

noktalarını en aza indiren ve kişiler arası 

etkileşimleri azaltan çözümler, temassız ödeme 

seçenekleri ve kademeli düzenlenmiş güvenlik 

kuyrukları gibi endişe yaratan alanları 

giderecek olan yenilikler yolcuların yeni 

beklentileridir. 

Dijital çözümler, aynı zamanda güvenli bir uçak 

seyahati için hızla vazgeçilmez hale 

gelmektedir. Dâhili wi-fi hizmeti artık her 

zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Varış 

noktası göstergeleri, gerçek zamanlı bagaj 

takibi ve uçakta ön göçmenlik işlemlerin 

tamamlanabilme imkânı bu sayede 

mümkündür.  

Yolcuların çoğu tüm bu yeniliklerin pandemi 

sonrası dönemde de kalıcı hale gelmesini 

ummaktadır.  

Yolcuların tekrar uçarken kendilerini rahat 

hissedebilmelerini sağlamak için havayolu 

sektöründeki tüm gelişmeler ve önlemler 

hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

Hâlihazırda tüm uçaklarda Yüksek Verimli 

Partikül Hava (HEPA) filtreleme sistemi 

bulunmaktadır. Hastane ameliyathanelerinde 

de kullanılan ve COVID-19 dâhil bilinen tüm 

virüslere karşı %99,97 oranında başarıyla 

Ferah ERKAN

Sun Express
Kabin Hizmetleri Müdürü
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koruyan bu filtreler havayı yukarıdan aşağıya 

sirküle ederek her üç dakikada bir kabin içi 

havayı temiz havayla tamamen yenilemektedir. 

Öte yandan havacılık endüstrisi, farklı talep ve 

beklentilere hızla uyum sağlamak üzere 

çalışmalara başlamıştır. Üretici firmalar ve 

havalimanları, temassız bir yolculuk sağlamak 

üzere yüz tanıma sistemlerine yatırım 

yapmaktadır. Öte yandan izolasyon sağlayan 

yastıklı koltuk kanatları, temassız kapı 

çözümleri, pedallı koltuk yaslama 

mekanizmaları, kabin ve koltuk bölme 

aparatları, temassız klozet kapakları ve çöp 

hazneleri gibi çözümler yolcuların havayolu 

seyahatine tekrar güven duyması için önemli 

çalışmalardır. Tüm bu yeniliklerin yakın 

gelecekte havacılık endüstrisini tekrar eski 

gücüne kavuşturmasını umuyoruz. 

https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/c
abin-air/ 

COVID-19 ile birlikte uçak içi teması en aza 

indirmek için uçuş içi hizmetler yeniden 

düzenlenmiş ve sadeleştirilmiştir.  

Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 

belirlenen tedbirler doğrultusunda iç hat 

uçuşları ve 2 saate kadar olan dış hat 

uçuşlarında yiyecek ikramı yapılmamaktadır. 

Tedbirler gereği uçakta paketlenmemiş yiyecek 

servisi yapılmamaktadır. Ayrıca bulaş riskini 

azaltmak adına emniyet kartları dışında basılı 

materyaller kaldırılmıştır. Hijyenik ürün ve 

hizmetler ile sosyal mesafe olanakları giderek 

daha önemli hale gelmektedir.  

COVID-19 ile Oluşan Yeni Güvenlik Kültürü 

ICAO, IATA ve ACI temsilcileri, Dünya Sağlık 

Örgütü'nün "COVID-19 Vakalarını veya 

Havacılıkta Salgını Yönetmek İçin Operasyonel 

Tedbirler" kılavuzunu oluşturmada etkin 

katkıda bulunmuşlardır. Buna ek olarak pek çok 

ülke de ek önlemlerle tedbirleri arttırmıştır. 

COVID-19 döneminde kişisel güvenliğin 

sağlanması konusunda alınan tedbirler: 

 Uçakta yüz maskesi takılmaktadır.

 Yolcular dış hat uçuşlarından 48 saat

önce negatif PCR test sonucu sunarak

uçağa binmektedir.

 Türk vatandaşları rezervasyon veya en

geç check-in sırasında HES kodu

bildirmek zorundadır.

 Ek önlemler nedeniyle check-in

işleminin başlaması ve bitişi normalden

daha erken uygulanmaktadır.

 Teması mümkün olduğunca azaltmak

için uzun bir süre hiçbir kabin bagajına

izin verilmemiştir.

 Hemen hemen tüm ülkeler zaman

kaybetmeksizin, yolcuların sağlık

koşullarını takip etmek için “Yolcu

Bilgilendirme Formu” uygulamasını

başlatmıştır. Her ülke farklı içerikli form

talep etmekte ve hatta bazı ülkeler için

bölgeden bölgeye farklılıklar bile

bulunmaktadır. Kabin ekibinin iş yükü

gerek yolcuların formları doldurmasına

ve toplanmasına yardımcı olarak

gerekse sürekli değişen süreçleri takip

ederek ciddi anlamda artmıştır.
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 Uçuşa dair acil durum prosedürleri

etkilenmemiş ancak COVID-19

tedbirlerini kapsayacak şekilde oldukça

genişletilmiştir.

 Bununla birlikte kabin ekibinin normal

uçuş görevleri büyük ölçüde 

etkilenmiştir. Örneğin ekipman 

kontrolü sırasında kabin ekibi çeşitli 

ekipmanları da dezenfekte etmektedir. 

Ayrıca tuvaletleri daha sık aralıklarla 

dezenfekte etmek zorundadır. Kabin 

gözetleme süreci maske takmayan 

yolcuların tespit edilmesini ve 

maskelerini takmalarını sağlamalarını 

içermektedir.  

 Uçak içi anonsların sayısı çoğaldığı gibi

içerikleri de çok kapsamlı hale

gelmiştir.

 Havacılık otoriteleri tarafından

belirlenen uluslararası kurallara göre

yolcular ve mürettebat arasındaki

temas, enfeksiyon riskini önlemek için

mümkün olduğu kadar azaltılmıştır.

COVID-19’un Sektördeki Ekonomik, Sosyal Ve 

Çevresel Etkileri 

Maruz kaldığımız salgın, hepimiz için her 

anlamda önemli bir deneyim oldu. Tüm 

hayatımızı etkilemenin yanı sıra pandeminin 

ciddi yankılarını ve etkilerini iş süreçlerimizde 

de gördük ve görmeye devam ediyoruz. 

Özellikle uçuş programı ciddi şekilde etkilendi. 

Salgının başlangıcında uçaklar, ne yazık ki, hava 

sahasının büyük bir kısmının kapanması 

nedeniyle yerde kaldı. Daha sonra seferlerin 

açılmasıyla birlikte birçok hava yolu yeniden 

faaliyete geçti. Ancak uçuş tarifesi henüz 

normale dönmedi. Bu nedenle kısa süreli 

çalışma planları uygulanmaktadır. Bu, sektörü 

ve çalışanlarını çok destekledi ancak ne yazık ki 

birçok hava yolu, azalan operasyonel kapasite 

nedeniyle çalışan sayısını azaltmak zorunda 

kaldı. 

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün 

(EUROCONTROL) son tahminine göre Avrupa 

Hava Sahasındaki uçuş sayılarının 2026'ya 

kadar 2019 seviyelerine ulaşması mümkün 

görünmüyor. 

1 Ocak tarihli bir raporda önümüzdeki beş yıl 

için beklentilerini özetleyen hava trafik 

yönetimi organizasyonu; bölgenin uçuş 

sayılarına, aşıların yaygınlaşmasına bağlı olarak 

oluşturdukları üç senaryonun orta 

düzeyindekine eş değer olabileceğini ifade 

etmiştir. Bu senaryoda aşı herkese ulaşmış veya 

pandemi herhangi bir nedenle 2022 yazına 

kadar son bulmuştur. 

Bu kurtarma senaryosunda, 2021 boyunca 

Avrupa çapında aşı dağıtımını etkileyen 

faktörler olmasa da önümüzdeki 12 ay içinde 

COVID-19'un "tam manasıyla" kaybolması 

anlamına gelmez. Beklenen iyileşme 

senaryosuna göre aşıların mevcudiyeti, 

2021'deki uçuş sayılarında göz ardı edilebilir bir 

fark yaratıyor. 

En kötü durum senaryosu ise aşının yeterince 

yaygınlaşmaması halindedir. Bu durumda uçuş 

sayılarının 2019 seviyelerini yakalaması, 2029 

yılından önce mümkün olmayacaktır. 

En iyi durum senaryosuna göre aşılar 2021 

yazına kadar yaygınlık kazanacak, tam yıllık 

uçuş sayıları 2019 seviyelerinin %73'üne 

ulaşacak ve 2024'te tam iyileşme sağlanacaktır. 

Tüm senaryolarda, Avrupa hava sahasındaki 

uçuş sayısının 2021'in ilk yarısında 2019 

seviyelerinin % 50-60 altında olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Sonuç olarak havacılık sektörünün tüm 

alanlarında işsizlik kaçınılmazdır. 
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COVID-19 Sürecinde Çalışan Motivasyonu 

Kriz anlarında iletişim her zaman kilit rol oynar. 

Krizler sırasında ekibinizle etkili bir şekilde 

iletişim kurmanız çok önemlidir. Pandemi 

süresince neredeyse her organizasyondaki 

çalışanlar bir istikrarsızlık hissetti. Krizin 

yönetildiği her aşamada, yeni yapılanma 

süreçlerinin her birinde, çalışanlarınızın 

şirketine ve onun geleceğine dair inancını ve 

sadakatini geri kazanmak çok önemlidir. 

Yeniden güven kazanmalarına ve motive 

olmalarına yardımcı olmak için daima güncel 

verileri sunmak ve hangi aşamalarda 

bulunduğumuzu anlatmak, gelecek 

planlarınızın ve atılacak adımların ne olacağını 

ekibinize gösterirken şeffaf olmak esastır. 

Süreçte iyi gelişmeleri tüm ekiple paylaşmak ve 

kutlamak onların organizasyona ve gelecekteki 

oluşumlara güven duyabilmelerine yardımcı 

olacaktır. Çalışanlarımıza karşı her zaman 

dürüst olmaya ve onları sürekli güncel tutmaya 

özen göstermekteyiz. Ekipler, özellikle bu 

dönemde bilgilendirilmelere her zamankinden 

daha ilgili ve duyarlıdır. 

Veri ve bilgi paylaşımı dışında, sosyal ağlara 

odaklanmakta ve tüm ekiple yakın temas 

halinde kalmaya çalışmaktayız. 

Online yetenek şovları, Instagram canlı 

yayınları, sosyal medya filtre uygulamaları, 

çekilişler pandemi koşullarında ekibimizle etkili 

sosyalleşme ve motivasyon 

uygulamalarımızdan sadece bazıları: 

2021-2020-2019 Arasındaki Trafik Değişimi (Kaynak: https://www.eurocontrol.int/covid19) 
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 COVID-19’un Hava Yollarında 

Yönetim Etkileri 

Günlük hayatımızın bir parçası olan, 

yaşamımızda yeni davranış değişiklikleri 

yaratan COVID-19 ile ilgili birçok yazı yazıldı ve 

yayın yapıldı. Bu makalemde sizlere bilinenleri 

tekrardan ziyade, havacılıkta özellikle hava 

yolları açısından bu tehditle günümüze kadar 

nasıl yaşandı ve yaşanıyor, geleceğe dönük 

neler yapıldı, ne gibi dersler çıkarıldı; bunlardan 

bahsetmek istiyorum. 

Hastalık ilk görüldüğü anda lokal olarak kalacak 

diye düşünülürken yüksek bulaşıcılık, 

asemptomatik yayılma ve insan faktörünün 

yarattığı nedenlerle hızla yayıldı. Bu nedenle 

ülkeler, sırasıyla yurt dışı ve yurt içi seyahatleri 

etkileyen sıkı sınır kontrolleri ve kapanmalar 

uygulamak zorunda kaldı. Bu durum, seyahat 

talebinde büyük bir düşüşe neden oldu ve 

havacılık sektörünü önemli ölçüde etkiledi. 

Başlangıçta etkinin boyutunun ne olacağı net 

değildi. Gelinen noktada, küresel yolcu uçak 

filosunun %56'sı yere indirildi. Yolcu kapasitesi 

2019 yılına göre %70 düştü. 

COVID-19 sadece hava yollarını değil; uçak 

üreticilerini, bakım kuruluşlarını, 

havalimanlarını ve havacılığa destek veren 

handling şirketleri de dâhil tüm destek 

ünitelerini etkiledi. Hava taşımacılığı son 50 

yılda dayanıklılığını kanıtladı, ancak COVID-

19'un etkisi önceki krizlerden daha şiddetli 

oldu. Dünyada gelinen bu durumu kontrol 

altına almak için Avrupa Hava Seyrüsefer 

Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL), Avrupa 

Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO), Uluslararası Sivil Havacılık 

Teşkilatı (ICAO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve 

Kontrol Merkezi (ECDC) gibi ilgili uluslararası 

kuruluşlar birçok yayın yaptı. Uluslararası Hava 

Taşımacılığı Birliği de (IATA) yapılan yayınların 

koordinasyonunu sağlamak konusunda etkin 

bir şekilde çalıştı. Bu yayınlar paralelinde 

ülkeler kendi iç duyurularını gerçekleştirdi 

ancak yapılan yayınlar insan sağlığı, sağlıklı bir 

atmosferde operasyonun devamlılığı ve 

çalışanların güvenliği konularını kapsıyordu. 

Hava yolları, bakım kuruluşları, uçak üreticileri 

gibi havacılığın paydaşları, yayınlanan bu 

kuralları uygularken aynı zamanda 

devamlılıklarını da sağlamak zorundaydı. Fakat 

birçok hava yolu şirketi maliyetleri karşılama 

güçlüğü içine girdi. Dünyanın en büyük hava 

yolları devamlıklarını sağlamak için 

devletlerinden destek almak zorunda kaldı. 

Nakit gücü olmayan birçok hava yolu şirketi 

uçuşlarını durdurarak iflasını ilan etmek 

durumunda kaldı. 

Yaşanan bu durumu yöneten ve devamlılığı 

sağlayanların, yönetim becerilerini en etkin 

şekilde kullanarak “Yeni Normal"de başarılı 

olmak için hem operasyonel hem de stratejik 

önlemlerin bir karışımını dikkate alması 

gerekiyordu. Bunun için öncelikle “Değişiklik 

Yönetimi” diye ifade edilen “Management of 

Change” ve risk çalışmaları yapıldı. Bu 

çalışmalara insan kaynakları dâhil, şirketin tüm 

departmanları katıldı. Departmanların 

operasyon faaliyetlerinde çalışmaları ve ortak 

faydaya ulaşmalarını sağlayacak noktalar 

belirlendi. Ortaya çıkan sorunların nasıl 

minimize edileceği netleştirildi. Operasyon çok 

Cpt. Kemal Mustafa HELVACIOĞLU

Pegasus Havayolları
Genel Müdür Danışmanı / İcra Kurulu Üyesi
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dinamik bir şekilde yürüdüğü için, anında cevap 

verecek bir yapı ve organizasyon değişikliğine 

gidildi. 

Bu çalışmalardan örnekler vermek istiyorum. 

Her gün kısıtlamalarla ilgili değişiklikler oluyor, 

ülkeler bir gecede havalimanlarını kapatıyor 

veya ülkeye giriş şartlarını değiştiriyor. Ticaret 

departmanının da misafirlere anında uçuş 

iptalleri veya ülkeye giriş şartlarındaki 

değişiklikler hakkında bilgilendirme yapması 

gerekiyor. Çağrı merkezi personel sayısını 

artırmak, dijital çözümlerle bilgilendirme 

sağlamak, bilet değişikliklerini kolaylaştırmak, 

günlük artan taleplere göre uçak tipini 

değiştirmek gibi misafir memnuniyetini 

artıracak operasyonel tedbirleri alırken, aynı 

zamanda misafirlerin uçuşa güvenli gelmesini 

sağlayacak tedbirlerin alındığını göstermekten 

de sorumlular. 

Misafirlerin minimum temasla uçağa kadar 

gelmesini sağlayacak teknolojik altyapının 

oluşturulması, sıcak yemeği ve parayla alışverişi 

kaldırmak gibi uçak içi ikram düzenlemeleri, 

misafir sayısına göre oturma düzenlerini 

sağlayacak boarding sisteminin oluşturulması, 

uçak içi anons içeriği, uçağa biniş ve iniş 

prosedürü, maske kontrolü ve ateş ölçümü, 

belirti gösteren bir misafire acil durum 

kapsamında yapılacakların belirlenmesi de 

gerekiyor. Uçuş öncesi ve sonrası uçak içi 

hijyenin sağlanması için her gün uçaklar Virüs - 

Guard sıvısıyla temizleniyor. Uçuş aralarında 

tüm masalar ve tuvaletler dezenfekte ediliyor. 

Uçuş esnasında, uçak içi hijyenin nasıl 

sağlandığının izah edilmesi de başlangıçta 

büyük bir önem arz ediyordu. 

Teknik bir bilgi olacak, fakat bilinmesinin faydalı 

olacağını düşünüyorum. Uçak kabinindeki 

hava, yaklaşık %60’ı motorlardan gelen çok 

yüksek ısıyla sterilize edilmiş taze dış hava ile 

%40’ı kabinde bulunan ve “recirculate” 

edilerek HEPA filtreden geçirilen iç havanın bir 

karışımıdır. Bu hava o kadar hızlı bir şekilde 

kabine basılıyor ve sürekli dışarı atılıyor ki, 

kabindeki havanın toplamı neticede 3 dakikada 

bir tamamen değişiyor. HEPA filtre bu tür 

virüsleri filtreleme özelliğine sahiptir. Bu 

bilginin doğruluk derecesine güvenin 

sağlanması için sosyal medya dâhil tüm 

etkinlikleri kullanacak görseller ticaret 

departmanı tarafından sunuldu. Bahsettiğim 

bu konuların hepsi ticaret departmanının 

sorumluluğu gibi görünse de; bunun içinde 

teknik departmanın, bilgi teknolojileri 

departmanının, uçuş ekiplerinin, yer hizmetleri 

personelinin, havalimanı çalışanları dâhil tüm 

paydaşların katkısı bulunuyor. 

Uçuşların azalması nedeniyle uçuş ekipleri 

aralıklarla uçuyor. Lisanslarının geçerliliğini 

koruması için pilotların; belirli sürelerde gece 

uçuşu yapması, uçacağı meydana 12 ay içinde 

uçuş yapmış olması, her 6 ayda bir simülatör ve 

yılda 1 kez line check denen yıllık uçuş 

kontrolüne girmesi, yıllık tazeleme eğitimi 

görmesi gerekiyor. 

Sosyal mesafe ve kapalı ortamda bulunmama 

zorunluluğu, eğitimleri ve simülatör uçuşlarını 

belirli şartlarda yapmak için ilave tedbirler alma 

zorunluluğu getirdi. Bu yüzden simülatöre veya 

yüz yüze eğitime girecekler için PCR testi 

zorunlu olarak yapılıyor. Bu kapsamda şirket içi 

sağlık sistemi güçlendirildi. Simülatör uçuş saati 

aralıkları genişletildi, hijyen çalışmaları için 

ilave personel görevlendirildi, koruyucu 

ekipmanlarla personel güçlendirildi. Eğitimlerin 

ve toplantıların birçoğu online yapıya 

dönüştürüldü. Bu yüzden ders içerikleri ve 

sunumlar uzaktan eğitime uygun hale getirildi. 

EASA ve SHGM’nin ortak çalışmalarıyla 

lisansların geçerlilik tarihleri belirli süre uzatıldı. 

Her bir eğitim içeriği için Quick Referans 

Guidance oluşturuldu. Uçuş ekiplerinin değişik 

görevlere göre oluşturulması, ekip planlamanın 
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ticaretin ihtiyaçlarına dinamik olarak cevap 

verebilmesi için teknolojik altyapının 

güçlendirilmesi gibi çalışmalar yapıldı. Ayrıca 

emniyeti en üst seviyede tutmak için; uçuş 

görev süreleri ve operasyon şartlarının 

daraltılması gibi kısıtlamaların konması 

örnekleri de verilebilir. 

Uçuşların azalmasından dolayı uçakların bir 

kısmı yerde kalıyor. Yerde kalan uçak sayısı 

havalimanlarında park etme sorunu yarattı. Bu 

yüzden değişik meydanlara uçakların 

dağıtılması ve orada konaklama, bakım ve uçuş 

planlamalarının bu meydanlardan devam 

ettirilmesi zorunluluğu doğdu. Fakat uçakların 

pilot lisansları gibi emniyetli uçuşa devam 

etmesi için her 3 ayda bir uçuş yapması 

gerekiyor. Bu konaklama için regülasyon gereği 

bakım şartları farklı, uçak uçuşa başlarken 

alınması gereken bakım tedbirleri de farklı 

oluyor. Bu çalışmalar için etkin bir lojistik 

destek ve personel planlamasıyla birlikte 

dinamik bir uçak planlama sistemi gerekiyor. 

Pegasus Havayolları pandemi süresince 

Avrupa’da günlük uçuş sayısı bakımından en 

fazla uçuş yapan ilk 5 hava yolundan biri oldu. 

Bu yüzden uzun süreli uçaklarını yerde kapalı 

tutmadı, dolayısıyla uçaklarını uçurma imkânını 

elde etti. Personelin ve misafirlerin emniyetli, 

sağlıklı ve refah içinde işlerini yapmaları ve 

uçabilmeleri için etkin bir insan kaynakları ve iş 

sağlığı ve güvenliği prosedürleri gerekti. Tüm 

ofisler HEPA filtreli hava temizleyicilerle 

donatıldı, uçaklar ve ofisler 10 gün boyunca 

virüs etkisini nötralize eden sıvılarla her gün 

temizlendi, temizlenmeye de devam ediyor. 

Bu faaliyetler için uluslararası kuruluşlar ve 

ülkelerin yetkili otoriteleri birçok kural 

yayınladı. Pegasus Havayolları, Avrupa Birliği 

Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Avrupa 

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) 

tarafından ortaklaşa yayınlanan COVID-19 

Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü’nü 

imzaladı. Hava yoluyla seyahat eden yolcuların 

ve havacılık personelinin COVID-19 

pandemisiyle ilgili yönetimi için operasyonel bir 

kılavuz niteliğinde olan bu protokol, EASA ve 

ECDC’nin yolcular ve havacılık personelinin 

sağlık emniyetini sağlamak için tanımladığı 

önlemleri içeriyor. 

Görüldüğü gibi sağlıkla ilgili, operasyonel ve 

finansal sorunların beraber ve işbirliği içinde 

çözülmesi gerekiyor. Özellikle bu hassas 

dönemde gereksiz harcanan iş gücü ve 

malzemenin değeri normal yaşamın 4 katına 

denk geliyor. Öncelik her zaman emniyetli uçuş 

ve sağlık gerekleridir. Finansal düşünceler daha 

sonra gelir. İlk iki maddeyi zayıflatmadan 

finansal faydayı düşünmek gerekir. Bu ise 

proaktif planlamayı ve strateji yaratmayı 

gerekli kılar. Bunun için yönetimsel kararlılık ve 

risk bazlı bir yönetimi sağlayacak metotları 

kullanmak gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu sayede 

ortaya çıkan problemleri, çelişkileri ve tüm 

departmanların fikirlerini tek bir masada 

toplama imkânı doğuyor. 

İlk aşı dozu 2020 yılının sonlarında 

uygulandığından Nisan 2021’e kadar 130'dan 

fazla ülkede 450 milyondan fazla doz uygulandı. 

Pek çok sektör araştırması; aşılama ve güvenlik 

önlemleriyle sağlanan hava yolculuğuna 

duyulan güvende artışla birlikte ülkelerinin 

dışına seyahat eden insan sayısının bu baharda 

artmaya başlayacağını ve yıl ortasına kadar 

önemli ölçüde artacağını gösterdi. Elbette bu, 

aşılama programına göre ortaya koyulan bir 

tahmindir. Yeni normale dönmek için ülkelerin 

tek başına alacakları tedbirler yeterli değildir. 

Alınan tedbirler tüm ülkeler tarafından da 

kabul görmelidir. Sürdürülebilir bir iyileşmeyi 

desteklemenin anahtarlarından biri, güvenli 

sınırların yeniden açılması ve sınır ötesi 

seyahatleri kolaylaştırmak için birlikte 

çalışabilir sağlık verileri güvence yapısının 

oluşturulması olacaktır. Bunun için IATA, 

sınırların güvenli bir şekilde yeniden açılmasını 
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destekleyecek dijital bir sağlık kartı olan IATA 

Travel Pass teklifini gündeme getirdi. Çünkü 

test, karantina önlemleri olmadan uluslararası 

seyahati mümkün kılan ilk anahtardır. İkinci 

anahtar ise sınır kontrol gerekliliklerine uygun 

olarak yolcu kimlikleriyle eşleşen test verilerini 

güvenli bir şekilde yönetmek, paylaşmak ve 

doğrulamak için gereken küresel bilgi 

altyapısıdır. Birçok ülke ve hava yolu şirketi 

IATA Travel Pass uygulamasını kullanmaya 

başladı. Biz de bu kapsamda IATA ile 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Güvenli seyahat için bu tedbirler alınırken 

havacılık kuruluşlarının da yeni normale geçiş 

için hazır olması gerekiyor. Bunun için 

kuruluşlar; uçaklarının bakım takviminin yoğun 

süreci karşılayacak şekilde tamamlanması, uçuş 

ekip sayısının artan uçuş sayısını sağlayacak 

şekilde muhafaza edilmesi ve gerekli eğitim 

ihtiyaçlarının tamamlanması, pandemi 

süresinde eski uçakların elden çıkarılıp yeni 

uçaklarla geleceğe hazırlanılması gibi başarılı 

uçak filo yönetimi, işgücü yönetimi ve yolcu 

uçaklarının kargo uçağı olarak kullanılması gibi 

iş modeli değişiklikleri ve belirli ülkelere bağlı 

olan uçuş ağını çeşitlendirerek yeni uçuş 

hatlarını geliştirme çabaları da COVID-19 

sonrasına hazır olmak için gerekli 

tedbirlerdendir. 

Halihazırda alınan ve alınması gereken tüm 

tedbirlerle birlikte yaşanan tecrübeler 

dokümante edildi ve günlük kullanılan manuel 

içeriklerine eklendi. Yaşadığımız pandemi, ne 

ilk ne de son olacak düşüncesiyle günlük 

hayatımızın bir parçası haline getirildi. 

Pegasus Havayolları olarak pandemi sonrası 

yeni dönemdeki yol haritamızda öne çıkan 3 

konu var. Genel Müdürümüzün ifade ettiği gibi; 

hijyen, düzen ve güven. Türkiye’nin dijital hava 

yolu olarak; hijyen, düzen ve güvenin öne çıktığı 

bu yeni dönemde var gücümüzle çalışarak 

ülkemize, sektörümüze ve milletimize hizmet 

etmeye devam edeceğiz. 

KAYNAKÇA 

1. https://www.icao.int

2. https://www.easa.europa.eu

3. https://www.iata.org

4. https://eurocontrol.int

5. https://who.int
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COVID-19 ve Turkish Cargo 

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ilan 

edilmeden önce dünyada ve özellikle 

Türkiye'de iş hayatında, sosyal hayatta ve 

hayatın diğer tüm alanlarında kimsenin hayal 

bile edemeyeceği yeni bir dönem başlamıştır. 

Türkiye'de ilk pozitif COVID-19 vakası 11 Mart 

2020'de açıklanmıştır. Bu açıklamayla birlikte 

pek çok soru ortaya çıkmıştır. İnsanlar; “virüsün 

nasıl ortaya çıktığı”, “ne zaman ortaya çıktığı”, 

“nerede olduğu” gibi yaygınlaşan konuşmalara 

rağmen bu “virüsün” Türkiye'deki hayatı 

etkileyip etkilemeyeceğini anlamaya 

çalışmıştır. Ancak bu tarihten önce Türkiye, 

daha sonra küresel ölçekte pandemi olarak 

anılan bir durumun ortaya çıkmasına neden 

olan virüse karşı savaşmak için önlemleri 

almaya başlamıştır. Virüsün sosyal ve 

ekonomik hayata zarar vermeye başladığı bazı 

ülkelerle sınırlar kapatılmış, uçuşlar iptal 

edilmiş ve uluslararası karayolu trafiği 

durdurulmuştur. 

Kuşkusuz havacılık sektörü, salgının sebebiyet 

verdiği krizden en çok etkilenen sektörler 

arasında yer almıştır. Bu makale, dünyanın 

yükselen ekonomisi ve ülkesi olarak Türkiye'nin 

COVID-19 salgınına karşı nasıl savaştığına ve bir 

Türk Hava Yolları markası olan “Turkish 

Cargo”nun pandemi şartlarında tedarik 

zincirinin bütünlüğünün korunması için nasıl 

olağanüstü bir çaba ortaya koyduğuna ve bu 

mücadelenin gizli kahramanlarına 

odaklanmaktadır. 

Kriz yönetimi döngüsünün dört aşaması olan 

hafifletme, hazırlıklı olma, müdahale ve 

iyileştirme aşamalarına baktığımızda 

Türkiye'nin hükümet olarak ve tüm 

kurumlarıyla birlikte pandeminin zararlarını en 

aza indirmek için büyük çaba gösterdiğini 

söylemek mümkündür. Özellikle sağlık 

kurumları, COVID-19 vakalarının olası ilaç ve 

tedavisine çok önceden hazırlanmıştır. Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Bilim 

Kurulu, pandeminin ilk anlarından itibaren 

hayati bir rol oynamaktadır. 

Salgınla mücadele için alınan tedbirler 

kapsamında sosyal yaşamın (seyahat, alışveriş, 

dışarı çıkma vb.) hemen her yönü askıya 

alınmıştır. 

Türkiye’nin birçok kurumu, COVID-19 salgınıyla 

baş etmek için ciddi bir çaba harcamaktadır. 

Türk milleti; arasındaki sosyal işbirliği, yardım 

ve destek, hükümetin yanı sıra birçok sivil 

toplum örgütü, yardım kuruluşları ve sosyal 

grupların ihtiyaç sahiplerine verdikleri destekle 

tüm dünyaya iyi bir örnek olmuştur. Türkiye 

genelinde 4.600 filyasyon ekibi de pandemiyi 

ve yayılmasını kontrol etmek için büyük bir 

çaba harcamıştır. 

Hükümet, istihdamı korumak için farklı 

sektörleri ve iş gruplarını desteklemektedir ve 

Türkiye'deki iş hayatını desteklemek için 

milyarlarca dolar ödemiştir. Hükümet 

tarafından ekonomiyi ve iş hayatını destekleyici 

pek çok ekonomik paket uygulamaya 

konmuştur. 

Dr. Muhittin Hasan UNCULAR

Türk Hava Yolları
Antalya Kargo Müdürü
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Turkish Cargo’nun Misyonu 

Bu çok kritik dönemde tüm iç ve dış hat 

seferleri iptal edilmiştir. Havayolları, 

operasyonlarını durdurmuştur. İnsanlar evde 

kalmak zorunda kalmıştır ve “Evde Kal” en 

yaygın sloganlardan biri olmuştur. Tüm bu 

sınırlamaların yanı sıra, yaşamın devamı için 

tedarik zincirinin sürdürülmesi gerekmiştir. Şu 

ya da bu şekilde insanların temel ihtiyaçlarının 

karşılanması gereken bir ortamda kargo 

sektörü en hayati sektörler arasında yer 

almıştır.  

Hava yolları dünya çapında yolcu seferlerini de 

durdurmuştur. İnsanların gıdadan ilaca, 

tekstilden tıbbi cihazlara ve daha birçok şeye 

kadar temel hayati ihtiyaçlarını karşılamak için 

tedarik zincirinin korunması ve sürdürülmesi 

gerekmektedir.  

Bu kritik zamanlarda emniyet için önlemlerin 

alınması, ardından tedarik zinciri ve lojistiği 

karşılamaya çalışmak Turkish Cargo için 

öncelikli bir konu olmuştur. Dünyanın dört bir 

yanındaki Türk vatandaşlarını tahliye etmek ve 

Türkiye'ye getirmek için yapılan uçuşlar dışında 

tüm yolcu seferleri iptal edilmiştir.  

Yolcu uçakları da tamamen kargo ve kargo 

taşıyan yolcu uçağı olan PAX-FRE olarak 

dönüştürülmüştür. Turkish Cargo’nun 

operasyonları sadece Türkiye içinde değil, 

global olarak gerçekleşmiştir. Biri Atatürk 

Havalimanı'nda diğeri ise yepyeni havalimanı 

olan İstanbul Havalimanı'nda iki hub üzerinden 

Turkish Cargo operasyonlarını devam 

ettirmiştir. İki havalimanı arasındaki 

operasyonlar da oldukça zorlu geçmiştir ama 

Turkish Cargo bu zor durumla başa çıkmayı 

başarmıştır. Tabii ki, kargo yer operasyonunda 

çalışanlar, loadmasterlar, kargo pilotları ve 

ekibin üyesi olan herkes de dâhil olmak üzere 

her bir personelinin sağlığı en önemli 

konulardan biri olmuştur.  

Turkish Cargo, büyük bir özveri ve sorumlulukla 

aylardır tedarik zincirini korumak için ulusal ve 

uluslararası operasyonlarını sürdürmekte ve 

7/24 çalışmaktadır. Doğudan batıya, kuzeyden 

güneye, COVID-19 ile savaşmak için her türlü 

sağlık malzemesi, dezenfeksiyon malzemeleri, 

maskeler, solüsyonlar, eldivenler, ilaçlar, taze 

meyveler, sebzeler, genel kargo, balık, her türlü 

temel yaşam malzemeleri Turkish Cargo'nun 

taşıdığı ürünler arasında yer almıştır. 

127 ülkeye hizmet veren ve dünyanın en hızlı 

büyüyen hava kargo markası olan Turkish 

Cargo, 1933 yılından bu yana Türkiye'nin 

"yükselen yıldızı" Türk Hava Yolları'nın hava 

kargo taşımacılığı operasyonlarını 

gerçekleştirmektedir.  

Aralık 2019'da Dünya Hava Kargo Verileri'nden 

elde edilen kümülatif verilere göre; Turkish 

Cargo, %7,1 oranında büyürken hava kargo 

pazarı %4,4 küçülmüştür ve Turkish Cargo 

uluslararası hava kargo pazarında 7. sıraya 

yükselmiştir. Pandemi döneminde IATA Nisan 

2020'ye göre 2019'da 8. sırada yer alan FTK 

(Kargo Navlun Ton Kilometre) sıralama 

istatistikleri, bir önceki yıla göre % 11.0 artışla 

6. sıraya yükselmiştir. Turkish Cargo FTK pazar

payı % 4,5'e yükselmiştir. Sektör Uluslararası

FTK rakamı yılbaşından bugüne % -15,5

oranında daralmıştır. Bayrak taşıyıcı ana

markamız Türk Hava Yolları filosu ile 359 uçak

(yolcu uçağı ve kargo uçağı) ile faaliyet gösteren

Turkish Cargo, 2020 Haziran ayı verilerine göre

90 direkt kargo noktası dâhil 322'den fazla

noktaya hava kargo hizmeti vermektedir. Hava

kargo trafiğinin kesişme noktası İstanbul'u

dünyanın lojistik merkezi yapma hedefiyle

hareket eden Turkish Cargo, 2023 yılına kadar

120 destinasyona direkt uçuş gerçekleştirmeyi

planlamaktadır.

Türkiye, Mega Hub İstanbul Havalimanı'nın 

açılmasıyla dünya için yeni bir referans noktası 

olmaya hazırlanırken Turkish Cargo'nun 
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SmartIST tesisi 300.000 metrekare kapalı alana 

ve yıllık 4 milyon ton kargoyu yönetme 

kapasitesine sahip olacaktır. Turkish Cargo; 

altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve 

yetkin personeli ile sürdürülebilir bir büyüme 

sağlarken, hava kargo taşımacılığında hala 

tercih edilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin 

kuruluşunun 100. yılı 2023 vizyonu 

doğrultusunda dünyanın ilk beş hava kargo 

markasından biri olmayı hedeflemektedir. 

Ayrıca Turkish Cargo'nun ayırt edici özelliği; 

operasyonları sürekli gelişen, dünyanın en hızlı 

büyüyen hava kargo hava yolu olan Turkish 

Cargo'nun eş zamanlı olarak IATA CEIV (Center 

of Excellence for Independent Validators) 

programına imza atan ilk hava kargo hava yolu 

olmasıdır. 

Dünyadaki diğer pek çok sektör gibi salgının 

boyutu öngörülebilir olmadığı için kargo 

dünyası krize hazırlıklı değildi. Yolcu uçuşları, 

bir havayolunun gelirinin neredeyse %80 ila 

85'ini elde etmek için büyük bir pasta olmuştur. 

Yolcu olmayan bir dünyada elbette maliyetler 

önemli ölçüde artmıştır. Küresel olarak tedarik 

zincirini ve insanlığın temel ihtiyaçlarını 

korumak için kargo operasyonlarının 

sürdürülmesi gerekmektedir ama tabii ki 

istenmese de artan maliyetler nedeniyle 

navlun oranları özellikle 2020 Mart ayından 

sonra artmak zorunda kalmıştır. Bu durum 

kısmen devam etmektedir ancak yolcu 

uçuşlarının başlamasıyla navlun oranları 

düşmeye başlamıştır. Artan navlun oranları, 

ihracatçılar ve üreticiler dâhil tüm kargo 

sektörünü etkilemiştir. Kargo handling firmaları 

da dünyanın bazı bölgelerinde global kargo 

operasyonlarını etkileyen bazı kısıtlamalar ve 

sınırlamalarla çalışmıştır. Yolcu uçağı 

çalışmadığından birçok hava yolu yolcu 

uçaklarını kargo taşımak için pax-freighter'a 

dönüştürmüştür. 

Turkish Cargo da yolcu uçaklarını kargo 

uçaklarına dönüştürüp ilave kapasite 

oluşturarak kargo taşımalarına devam etmiştir. 

İstanbul'daki iki merkezde operasyonlar büyük 

bir özveri ile devam etmiştir ve 23 kargo 

uçağının yanı sıra pax-freighterlar da kargo 

taşımaları için kullanılmıştır. Navlun oranları, 

MMR'ye dayalı olarak artan maliyetler 

nedeniyle bir süre artan esnek bir oranda 

değiştirilmiştir. Özellikle gıda, ilaç, tekstil gibi 

temel insani ihtiyaçların yanı sıra tıbbi cihaz ve 

malzemeler yapılan önemli sevkiyatlar arasında 

yer almaktadır. Turkish Cargo için sağlık, 

emniyet ve güvenlik her zaman öncelikli 

konular olmuştur. Operasyon ekipleri, pilotlar, 

yük kaptanları operasyonlar ve çalışma saatleri 

sırasında koruyucu ekipmanlarına sahiptir. 

Operasyonları aksatmayacak minimum sayıda 

personelle çalışmalara devam edilmiş ve 

çalışan sağlığına maksimum önem verilmiştir. 

Ayrıca ofislerin, depoların ve uçakların 

dezenfeksiyonu da öncelik verilen hususlardan 

olmuştur.  

Bitirirken 

Dünya, salgının ölümcül etkilerinden dolayı zor 

zamanlar geçirmektedir. COVID 19 salgını pek 

çok sektörü, organizasyonu ve sosyal hayatı 

mahvetmiştir. Hava yolları da bu süreçte en çok 

etkilenen sektörler arasında yer almıştır. 

COVID-19 ile mücadelede yolcu 

operasyonlarının durdurulması önemli rol 

oynamıştır ancak yine de ekonomi, sosyal ve 

psikolojik yaşam üzerindeki olumsuz etkileri 

devam etmektedir. Salgının bu zor günlerinde 

tedarik zincirini sürdürmeye çalışmak hayati bir 

sorun olmuştur ve Turkish Cargo, milli bayrak 

taşıyıcı olarak 7/24 insanlığa hizmet etmek için 

yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu makaleyle, 

Turkish Cargo'nun bu salgın dönemdeki kritik 

rolünün altı çizilmeye çalışılmış ve bayrak 

taşıyıcı firmamız Türk Hava Yolları’nın dünya 

çapında bir markası olan Turkish Cargo’nun bu 

pandemi sürecinde ulusların hayatını daha 

rahat hale getirerek insanların sadece temel 

ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda özel 
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ihtiyaçlarını da karşılamak için verdiği büyük 

mücadele belirtilmeye çalışılmıştır. 
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Pandemi Döneminde Psikolojik 

Sağlamlık ve Kaygıyı Yönetmek 

İyi oluş ve iyi hissetmek üzerine yapılan 

araştırmalar son yirmi yılda hızla artarken, bir 

yandan da pozitif psikoloji alanında yapılan 

çalışmaların çeşitlendiği gözlemlenmektedir. 

Şükran, akış, iyi oluş, huşu, bilinçli farkındalık ve 

öz-şefkat başta olmak üzere birçok sektörde 

pozitif psikoloji araçlarının kullanıldığı 

görülmektedir. Havacılık sektöründe de 

psikolojik dayanıklılık ve zihinsel sağlığın 

farkındalığına öncelik verilmesi gerektiğinin altı 

çizilmektedir (BSP, 2017).  Bu önceliklendirme 

ile problemlerin çıkmasını beklemeden 

önlenmesi hedeflenmektedir.  Bu makalede 

pozitif psikolojinin kısa tarihine ve ardından da 

uçuş ekibinin kullanabileceği çeşitli pozitif 

psikoloji araçlarına değinilecektir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana psikoloji ve 

sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen 

çalışmaların büyük bir çoğunluğu hayatın 

negatif yönüne odaklanarak normal insanların 

iyi işlevselliğini araştırmayı ihmal etmiştir 

(Henry, Berg, Smith ve Florsheim 2007). 

Anormal olanı tespit etmek, normal olanı 

incelemenin ötesine geçmiştir. Seligman (2002) 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra psikolojinin büyük

oranda insanları iyileştirmeyi temel aldığını ve

kendini gerçekleştirmiş bireylerin olma

ihtimalini neredeyse yok saydığını belirtmiştir.

Seligman’ın çalışmaları ile dikkatleri üzerine

çeken pozitif psikoloji alanına ilgi duyan

araştırmacılar, yaşamın bireyleri iyi hissettiren

boyutlarını ele alan çalışmalara ağırlık vermeye

başlamıştır. Pozitif Psikolojiye artan ilgi

Csikszentmihalyi ve Seligman’ın (2000) 

çalışmalarıyla ivme kazanmıştır. Beliren ilgi, iyi 

oluş kavramı çeperinde yoğunlaşmıştır. İyi 

oluşun kavramsallaşması odağın stresten ve 

hastalıktan ziyade olumlu deneyimlere 

odaklanması olarak tanımlanabilir (Haworth ve 

Hart 2007). Sanılanın aksine pozitif psikoloji 

sadece olumlu duygulara odaklanmak, 

olumsuzları engellemek değildir.  Aksine yaşam 

akışı içerisinde bireyin karşılaşacağı birçok 

olumlu ve olumsuz olayda hissedebileceği 

çeşitli duygular vardır ve her zaman olumluda 

kalıp olumsuzu inkar etmek gerçeklikten bir 

nevi kopuştur.  Söz konusu bu görüş çok 

eskilere de dayanmaktadır.  M.S. 50 ve 135 

yılları arasında yaşamış Filozof Epiktetos’un 

“Mesele size ne olduğu değildir, sizin nasıl tepki 

verdiğinizdir” sözü ya da 1916- 1988 yılları 

arasında yaşamış Aile Terapisti Virginia Satir’in 

“Problem problem değildir, problem ile nasıl 

çıktığımız problemdir” sözü ortak paydada 

buluşmaktadır.  Hayat içerisinde problemler ile 

karşılaşacağız ve önemli olan bu problemleri 

nasıl görmeyi, yorumlamayı ve onlarla nasıl 

başa çıkmayı seçtiğimizden ibarettir. 

Karşılaşılan problemlerde pozitif psikolojinin 

araçlarını kullanmanın bireyler üzerindeki 

olumlu etkileri de bilimsel olarak ortaya 

konmuştur (Emmons, 2007; Seligman, Steen, 

Park & Peterson, 2005). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı üzere 2019 

yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

Wuhan Şehrinde başlayan ve dünyaya hızlı bir 

şekilde yayılan COVID-19 (koronavirüs) 

pandemisi, birçok bireyin sosyal izolasyon ve 

karantina kurallarına göre yaşamasını da 

beklenmedik bir anda mecburi kılmıştır (Dünya 
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Sağlık Örgütü, 2021). Birçok sektörü etkileyen 

pandemi sivil havacılık sektörüne de zorlu 

günleri beraberinde getirmiştir. Dünyanın çoğu 

ülkesinde ve Türkiye’de de 27 Mart 2020 

tarihinde tüm uluslararası uçuşların askıya 

alındığı ilan edilmiştir (Pogkas, Sam, Whiteaker, 

2021). Uçuşların yeniden başlaması ile alınan 

tedbirler ve kabin ekibinde çalışma koşullarına 

bağlı olarak depresyon, kaygı ve stres 

semptomları gözlemlenmiştir (Görlich & 

Stadelmann, 2020). Pandemi döneminde 

yürütülen çalışmalarda toplumlarda kaygı 

bozukluklarında, depresyonda ve streste de 

artış olduğu tespit edilmiştir (Cerami ve ark, 

2020; Wang ve ark., 2020).  Bakışımızı yeniden 

pozitif psikolojiye çevirdiğimizde umut veren 

çalışmalar da karşımıza çıkmaktadır.  Pozitif 

psikoloji araçlarından şükran yaşam doyumunu 

arttırdığı ve depresyonu, kaygıyı azalttığı 

(Seligman, ve ark., 2005; Wood & Tarrier, 

2010), bilinçli farkındalık çalışmalarının 

depresyon ve kaygıyı azalttığı ayrıca iyi oluşa 

katkı sağladığı (Keng, Smorki & Robins, 2011; 

Shapiro, Oman, Thoresen, Plante & Flinders, 

2008), öz-şefkatin depresyon seviyesini ve 

kaygıyı azalttığı (Neff, 2011) bulunmuştur.  

Buradan hareketle aşağıda verilecek çeşitli 

pozitif psikoloji araçlarının uygulanmasının da 

özellikle stresin yoğun olduğu sektörlerde 

faydalı olacağı öngörülebilir. 

Üç İyi Şey (Seligman ve ark., 2005) 

Temelinde şükran unsurunu barındıran bu 

çalışmaya katılan yaklaşık 500 katılımcının 

%94’ü rahatlama ve ferahlama bildirmiştir. 

Çalışmayı gerçekleştirmek bir kalem ve küçük 

bir deftere ihtiyacınız var.  Her gün o gün iyi 

giden 3 şeyi defterinize yazın.  İyi gitmesine 

sizin katkınız neydi? Her gün farklı 3 şey yazarak 

defteri en az iki hafta boyunca tutun.  Deftere 

yazacaklarınızın daha önce yazdıklarınız ile aynı 

olmaması kilit nokta. 

Şükran Mektubu (Seligman ve ark., 2005) 

Şükran mektubu çalışmasına katılan 

katılımcıların iyi oluşlarına 6 ay sonra bile 

çalışmanın etki ettiği gözlemlenmiştir. Dokuz ay 

sonraki gözlemde ise depresyon seviyelerinde 

düşüş gözlemlenmiştir. Çalışmayı hayatınızda 

size yardımcı olmuş, hayatınızda önem taşıyan, 

size destek olan bir kişiye mektup yazarak 

gerçekleştirebilirsiniz. O kişiye hitaben 

yazacağınız bu mektupta hangi davranışının, 

düşüncesinin sizin hayatınızı etkilediğini detaylı 

bir şekilde yazarak ona şükranınızı iletin. 

Seligman eğer mümkünse yazılan mektubun o 

kişiye okunmasını da önermektedir.  

Bilinçli Farkındalık (Paquette, 2015) 

Gün içerisinde birçok davranışı otomatik olarak 

gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikte her gün 

“otopilotta” yaptığınız bir etkinliği seçin ve o 

ana odaklanarak sürecin keyfini çıkarın. 

Seçebileceğiniz etkinliklerden bazıları yürümek, 

yemek yemek, evi temizlemek, bulaşıkları 

yıkamak vb. 

Beş İyilik (Lyubomirsky & Layous, 2013) 

Çalışmanın dayandığı araştırmada bir grup 

katılımcıya günde 5 iyilik yapmaları ve bunu not 

etmeleri istenmiştir.  Bu iyilikler birisine kapıyı 

tutmak ya da gülümsemek gibi küçük 

iyiliklerden oluşuyordu.  Çalışmaya katılanlar 

dört hafta sonunda daha iyi hissettiklerini 

bildirmiştir. Her gün en az beş iyilik fırsatı 

kollayarak ve en az dört hafta bu çalışmayı her 

gün devam ettirerek bu çalışmayı da 

deneyebilirsiniz. 

Her geçen gün pozitif psikoloji alanında 

gerçekleştirilen yeni çalışmalar insanların iyi 

oluşlarına katkı sağlayacak bilgiler sunmaya 

devam etmektedir. Araştırmalar pandemi 

süreçlerinin negatif etkilerini ortaya koysa da 

pozitif psikoloji araçlarının negatif süreçlerdeki 

olumlu etkilerine dair bulgular da vardır.  
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Buradan yola çıkarak içerisinden geçilen belirsiz 

dönemlerde sektör çalışanlarının iyi oluşlarına 

katkı sağlamak adına pozitif psikoloji 

kaynaklarından daha da fazla faydalanılabilir. 

KAYNAKÇA 

1. BSP British Psychological Society.
(2021, Mayıs 2). Aviation and
aerospace psychology: Pilot mental
health and wellbeing.
https://www.bps.org.uk/sites/www.b
ps.org.uk/files/Policy/Policy%20-
%20Files/Aviation%20and%20aerospa
ce%20psychology%20-
%20pilot%20mental%20health%20an
d%20wellbeing.pdf

2. Cerami C., Santi G. C., Galandra C.,
Dodich A., Cappa S. F., Vecchi T., ve ark.
(2020). Covid-19 outbreak in Italy: are
we ready for the psychosocial and the
economic crisis? Baseline findings from
the PsyCovid study. Front. Psychiatry
11:556. 10.3389/fpsyt.2020.00556

3. Csikszentmihalyi, M. ve Seligman, M. E.
(2000). Positive psychology: An
introduction. American Psychologist,
55(1), 5-14.

4. Dünya Sağlık Örgütü. (2021, 21 Nisan).
WHO Director-General's opening
remarks at the media briefing on
COVID-19 -11 march 2020.
https://www.who.int/director -
general/ speeches/detail/ who-
director-general-s-opening-remarks-
at-the-mediabriefing-on-covid-19---
11-march-2020 

5. Emmons, R. A. (2007). Thanks!: How
the new science of gratitude can make
you happier. Houghton Mifflin
Harcourt.

6. Görlich, Y., & Stadelmann, D. (2020).
Mental Health of Flying Cabin Crews:
Depression, Anxiety, and Stress Before
and During the COVID-19 Pandemic.
Frontiers in psychology, 11, 581496.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.5
81496 

7. Haworth, J. ve Hart, G. (Eds.). (2007).
Well-being: Individual, community and
social perspectives. Springer.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEKYÜKSEKOKULU ■ 

AVACILIK BÜLTENi 

https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/Aviation%20and%20aerospace%20psychology%20-%20pilot%20mental%20health%20and%20wellbeing.pdf
https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/Aviation%20and%20aerospace%20psychology%20-%20pilot%20mental%20health%20and%20wellbeing.pdf
https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/Aviation%20and%20aerospace%20psychology%20-%20pilot%20mental%20health%20and%20wellbeing.pdf
https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/Aviation%20and%20aerospace%20psychology%20-%20pilot%20mental%20health%20and%20wellbeing.pdf
https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/Aviation%20and%20aerospace%20psychology%20-%20pilot%20mental%20health%20and%20wellbeing.pdf
https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/Aviation%20and%20aerospace%20psychology%20-%20pilot%20mental%20health%20and%20wellbeing.pdf
https://www.who.int/director%20-%20general/%20speeches/detail/%20who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director%20-%20general/%20speeches/detail/%20who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director%20-%20general/%20speeches/detail/%20who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director%20-%20general/%20speeches/detail/%20who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director%20-%20general/%20speeches/detail/%20who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19---11-march-2020
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.581496
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.581496


19 

8. Henry, N. J. M., Berg, C. A., Smith, T. W.
ve Florsheim, P. (2007). Positive and
negative characteristics of marital
interaction and their association with
marital satisfaction in middle-aged and
older couples. Psychology and Aging,
22(3), 428– 441.
https://doi.org/10.1037/0882-
7974.22.3.428

9. Keng, S. L., Smoski, M. J., & Robins, C. J.
(2011). Effects of mindfulness on
psychological health: A review of
empirical studies. Clinical psychology
review, 31(6), 1041-1056.

10. Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013).
How do simple positive activities
increase well-being?. Current
directions in psychological science,
22(1), 57-62.

11. Neff, K. D. (2011). Self‐compassion,
self‐esteem, and well‐being. Social and
personality psychology compass, 5(1),
1-12.

12. Paquette J. (2015). The Real Happiness.
Pesi Publishing.

13. Pogkas, D., Sam, C., Whiteaker, C.
(2021). The Airlines Halting Flights as
Virus Outbreak Spreads.
https://www.bloomberg.com/graphic
s/2020-china-coronavirus-airlines-
business-effects/

14. Seligman, M. E. (2002). Positive
psychology, positive prevention, and
positive therapy. Handbook of positive
psychology, 2(2002), 3-12.

15. Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park,
N., & Peterson, C. (2005). Positive
Psychology Progress: Empirical
Validation of Interventions. American
Psychologist, 60(5), 410–421.
https://doi.org/10.1037/0003-
066X.60.5.410 

16. Shapiro, S. L., Oman, D., Thoresen, C.
E., Plante, T. G., & Flinders, T. (2008).
Cultivating mindfulness: effects on
well‐being. Journal of clinical
psychology, 64(7), 840-862.

17. Wang C., Pan R., Wan X., Tan Y., Xu L.,
Ho C. S., ve ark. . (2020). Immediate
psychological responses and
associated factors during the initial
stage of the 2019 coronavirus disease
(COVID-19) epidemic among the
general population in China. Int. J.
Environ. Res. Public Health 17:1729.
10.3390/ijerph17051729

18. Wood, A. M., & Tarrier, N. (2010).
Positive clinical psychology: A new
vision and strategy for integrated
research and practice. Clinical
psychology review, 30(7), 819-829.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEKYÜKSEKOKULU ■ 

AVACILIK BÜLTENi 

https://doi.org/10.1037/0882-7974.22.3.428
https://doi.org/10.1037/0882-7974.22.3.428
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-china-coronavirus-airlines-business-effects/
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-china-coronavirus-airlines-business-effects/
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-china-coronavirus-airlines-business-effects/
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.60.5.410
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.60.5.410


20 

Pandemi Döneminde Havacılık 

COVID-19 Salgınının Havacılıktaki Ekonomik 
ve Sosyal Etkileri  

Çin’in Wuhan eyaletinde baş gösterip tüm 

dünyayı etkisi altına alan COVID-19; Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından, 30 Ocak 2020 

tarihinde uluslararası kamu sağlığı acil durumu, 

11 Mart 2020 tarihinde ise pandemi (evrensel 

salgın hastalık) olarak ilan edilmiştir.  

Salgınla birlikte ülkelerin birbirlerine sınırlarını 

kapatmaları, uluslararası ticaretin neredeyse 

durma noktasına gelmesi, sağlık ve kamu 

harcamalarındaki ciddi artışlar ve bunun gibi 

pek çok unsur, genel anlamda küresel 

ekonomiyi halen ciddi bir şekilde 

etkilemektedir.  

Salgının ilk günlerinden itibaren gözler, hava 

yolu taşımacılığının insan hareketliliği üzerinde 

önemli rol oynaması nedeniyle sivil havacılık 

sektörüne çevrilmiştir. Pandeminin dünyada 

etkisini artırması ve bir ülkeden ötekine 

yayılmaya başlamasıyla birlikte ülkelerin almış 

oldukları tedbirlerin başında ilk olarak uçak ile 

seyahatleri yasaklamak gelmiştir. Uygulanan 

kısıtlar sadece uluslararası uçuşları değil, iç hat 

uçuşlarını da kapsamıştır. 

Havacılık sektörünün son 50 yılına bakıldığında; 

Körfez Savaşları, 2008 Küresel Krizi, 11 Eylül’de 

gerçekleştirilen İkiz Kuleler saldırısı ve SARS’ın 

yaygınlaşması gibi etkenler nedeniyle zaman 

zaman daralma ve duraklama dönemlerinin 

yaşanmasına rağmen, sektörün aynı zamanda 

hızlı bir gelişim de gösterdiği görülmektedir. 

Diğer bir deyişle, hava trafiğini neredeyse 

durma noktasına getirecek COVID-19 benzeri 

bir kriz şimdiye kadar yaşanmamıştır  

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm 

kurum ve kuruluşları temsil etme misyonuyla 

çalışan küresel bir dernek olan Hava 

Taşımacılığı Eylem Grubu (ATAG), “Sınırların 

Ötesinde Havacılık 2020” adıyla yayımlanan 

raporunda; COVID-19 nedeniyle sınırlar 

kapandıktan sonra küresel çapta 46 bin özel 

kargo uçuşu ile çoğu tıbbı ekipman olmak üzere 

1,5 milyon ton kargo taşındığını, ve 39.200 özel 

geri dönüş (tahliye) uçuşu ile de yaklaşık 5,4 

milyon vatandaşın evlerine geri döndüğünü 

açıklamıştır.  

Yayında; bununla birlikte Mart ayından itibaren 

2020 yılı boyunca kilometre başına yolcu 

gelirlerinin %94 düştüğü, hava alanı gelirlerinde 

%56.7 azalma yaşandığı belirtilerek küresel 

çapta 48 milyondan fazla havacılık destekli işin 

de risk altında olduğu ifade edilmiştir 

(http://web.shgm.gov.tr/tr/haberler/6465-

atag-covid-19un-havacilik-sektorune-

etkilerini-iceren-rapor-yayimladi) (1 Aralık 

2020). 

Pandeminin ekonomik etkileri kadar sosyal 

etkileri de havacılıkta hissedilmiştir. Havacılık 

sektöründe çalışanların hizmet sunumu ve 

iletişim becerileri, firmaların tercih edilmesinde 

önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarının 

uygulanması, pandeminin ilk dönemlerinde 

hem çalışanlar arası iletişim hem de 

yolcu/müşteri ilişkileri açısından farklılık 

yaratmış olsa da personele yönelik farkındalık 

Dr. Nevin ÇOLAK

Türk Hava Yolları
Kabin Hizmetleri Başkanı
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kazandırıcı eğitim içeriklerinin hazırlanması 

sonucunda bu konularda iyileşme sağlanmıştır. 

Pandeminin yarattığı olumsuz sonuçları 

bertaraf etmek ya da etkilerini en aza 

indirgemek için havacılık faaliyetleriyle 

ilgilenen tüm kurum ve kuruluşlar bilimsel 

yayınları ve güncel çalışmaları takip etmekte, 

sektörel iyileşme ve salgının kontrol altında 

kalması için toplumsal bilinçle hareket 

etmektedir.  

Salgına Adaptasyon 

1. Yolcu Tercihlerindeki Değişimlerin

Takip Edilmesi

Salgına adaptasyon sürecinde en önemli veri 

kaynaklarından biri yolcu beklenti ve 

talepleridir. Bu süreçte havacılık sektöründe 

faaliyet gösteren şirketler, hem iç kaynaklarıyla 

elde ettikleri verileri hem de uluslararası 

kuruluşların gerçekleştirdiği araştırmaları sıkı 

bir şekilde takip etmektedir.  

4906 sayılı Los Angeles-İstanbul özel seferi (https://www.abdpost.com/los-angeles-tan-turkiye-ye-tahliye-ucusu/37641/) 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEKYÜKSEKOKULU ■ 

AVACILIK BÜLTENi 

https://www.abdpost.com/los-angeles-tan-turkiye-ye-tahliye-ucusu/37641/


22 

IATA, 11 ülkede gerçekleştirdiği anket çalışması 

raporunu 2021 yılının Mart ayında 

yayımlamıştır. IATA’nın “Air Traveler Response 

to COVID-19” raporuna göre; 1 Haziran 2020 

tarihinden bu yana seyahat edenlerin 

neredeyse yarısı, COVID-19 tedbirleriyle ilgili 

olumlu deneyimler paylaşmaktadır. Bunun 

yanında, seyahat etmeyen kişilerin seyahatten 

kaçınmalarındaki en önemli nedenin hastalık 

kapma riski olduğu tespit edilmiştir (IATA, 

2021).    

IATA’nın salgının başında gerçekleştirdiği 

araştırma sonuçlarıyla benzer olarak bu 

dönemde de yolcular, hava yolu şirketlerinin 

hijyen konusundaki uygulamalarını değerli 

bulmakta ve uçakların iyi temizlenmesinin ve 

dezenfekte edilmesinin önemli olduğunu 

düşünmektedir.  

Salgının başlarından beri yolcuların en çok kaygı 

duydukları şeylerin başında ise enfekte olmuş 

bir yolcunun yanında oturmak gelmektedir. 

Ancak uçuş öncesi uygulanan PCR testleri 

sayesinde yolcuların uçak içinde daha güvende 

hissetmelerinin sağlandığı görülmüştür (IATA, 

2021).  

Benzer sonuçlar; Türk Hava Yolları IFE Anketleri 

vasıtasıyla da tespit edilmiştir. Pandemi 

sürecinde yolcuların kabin ekiplerinden en 

önemli beklentileri; yolcuların maske ve 

mesafe kurallarına uyulmasını ve uçağın gerekli 

bölgelerinin dezenfekte edilmesini sağlamaları 

olduğu tespit edilmiştir (THY, 2021).   

Pandemi sürecinin zorunluluklarından olan 

maske takma ve fiziksel mesafeyi koruma 

kuralları, bir taraftan salgının kontrol altında 

tutulması için elzem olan uygulamalarken diğer 

taraftan da iletişimin etkin sağlanması 

açısından bir engel olarak görülebilmektedir. 

Bu noktada yolcuların hava yolu çalışanlarından 

beklentisi, uygun beden dili ve üslup 

kullanımıyla yönlendirmelerin yapılması 

yönündedir.  

2. Havalimanı Yeni Güvenlik Kültürü

Havacılık sektörü COVID 19'un yayılmasıyla 

bağlantılı olarak görülse de özellikle Haziran 
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2020'den beri seyahat edenler tarafından bulaş 

riski açısından güvenilir olarak 

değerlendirilmiştir. Hava yoluyla seyahat 

edenlerin büyük bölümü hava yollarının COVID-

19 sürecini iyi yönettiklerini düşünmektedir. 

Ancak yine de her beş kişiden dördünün hava 

alanları ile ilgili endişeleri bulunmaktadır (IATA, 

2020). 

29 Ocak 2020 tarihinde çeşitli düzenlemeler ile 

havalimanı giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi 

ve uçuş operasyonlarının daha sağlıklı 

yürütülebilmesi için gerekli uygulamalar 

tanımlanmıştır. Hava limanlarında alınan 

önlemler arasında; ölçüm ve gözlem alanında 

hizmet veren termal kameralar, check-in 

işlemlerinin online olarak gerçekleştirilmesine 

olanak sağlayan sistemlerin kullanımının 

özendirilmesi, hava alanına yolcu karşılamak ve 

uğurlamak amacıyla gelenlerin kapalı alanlara 

kabul edilmemesi sayılabilir.  

3. Uçak İçi Hizmetlerde Değişimler

2020 yılının genel bir özetine bakıldığında kabin 

hizmetlerinde birçok değişikliğin yaşandığı 

görülecektir. Bunlardan ilk bakışta fark edileni, 

yolculara sunulan ve hizmetin somut boyutu 

olarak adlandırılan birçok ikram malzemesinin 

kullanılamaz duruma gelmesidir. Bunun 

yanında yolcuların kabin bagajlarına kısıtlama 

getirilmesi, standart ve olağan dışı durum 

prosedürlerinde değişikliklere gidilmesi de 

yapılan değişiklikler arasında sayılabilir.  

Bununla birlikte hizmetin soyut boyutuna, 

özellikle de iletişim konusuna, tüm sektör 

çalışanlarının her zamankinden daha fazla özen 

gösterme fırsatı bulduğu söylenebilir.  

Tüm bunların yanında Türk Hava Yolları’nın 

öncülük ettiği ve yolcularımızın yeni 

dönemdeki hijyen beklentisine cevap vermek 

amacıyla başlanan “Hijyen Uzmanı Kabin 
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Memuru” uygulaması, bizimle seyahat eden 

tüm yolcular tarafından memnuniyetle 

karşılanmıştır.  

4. Çalışan Motivasyonunun Sağlanması

Pandemi döneminde insanların hem hayata 

hem de işlerine karşı motivasyonlarının 

yükseltilmesi, sadece ekonomik değil psikolojik 

iyi olma halinin de desteklenmesi tüm 

kurumların önemli sorumlulukları arasındadır.  

Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı 

olarak belirsizlik ortamında yaşanması 

muhtemel kaygıların önüne geçmek için “açık 

kapı” politikası uygulanmasına devam edilmiş 

ve Başkanlığa bağlı çalışanlarla kesintisiz 

iletişim sağlayabilmek için tüm imkânlar 

kullanılmıştır.  

Haziran ayında normal uçuş operasyonlarının 

başlamasıyla uçuş gerçekleştiren kabin ekipleri 

aranarak uçuşlarının nasıl geçtiği, kendilerini 

zorlayan herhangi bir durumun olup olmadığı 

sorulmuş ve süreç içerisinde işlerini 

kolaylaştırmaya yönelik tavsiyelerine 

danışılmıştır ve talepler doğrultusunda gerekli 

aksiyonlar alınmıştır.  

Ayrıca ekiplerin sektörel tüm gelişmeler 

hakkında bilgi sahibi olması amacıyla online 

iletişim toplantıları düzenlenmiş ve iş 

motivasyonlarının yüksek tutulması 

sağlanmaya çalışılmıştır.  

Gerçekleştirilen online workshoplarla iş 

süreçlerinde yaşanan hızlı prosedürel 

değişimlerin nedenleriyle birlikte tüm 

ekiplerimize aktarılması sağlanmıştır. 

5. Pandemi Döneminde Sürdürülebilirlik

Covid 19 salgınının başlattığı mevcut küresel 

sağlık krizi, eşi görülmemiş hijyen ve güvenlik 

tedbirlerinin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu 

noktada, uçuş öncesi uygulanan PCR testleri ve 

bulaş riskini azaltıcı önlemlerin yanında 

sürdürülebilirliği sağlayan en önemli faktörün 

aşılamaların yaygınlaşması olduğu söylenebilir.  

Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte seyahat 

isteği ve ihtiyacının 2020 yılına göre artacağı 

öngörülmektedir. Bununla birlikte 2021 yılında 

IATA tarafından yürütüleceği öngörülen Travel 

Pass uygulamasının sektörel hareketlenmeyi 

destekleyeceği düşünülmektedir.  

IATA’nın anketine katılanların büyük 

çoğunluğu, Travel Pass uygulamasına sıcak 

bakmakta ve aşılamanın yaygınlaşmasını 

takiben uçakla seyahatin yeniden eskisi kadar 

güvenli hale geleceğini düşünmektedir.   

Küresel sağlık krizi nedeniyle ortaya çıkan eşi 

görülmemiş durgunluğun; sağlık otoritelerinin 

tavsiyeleri, sektörde görev alan tüm 

çalışanların titizliği ve kurallara uygun hareket 

eden bilinçli uçak yolcularının ortak çabaları 

sayesinde atlatacağımıza gönülden inanıyor ve 

yeniden eskisi gibi yoğun operasyonları 

yöneteceğimiz günleri özlemle bekliyoruz.   
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Havacılık endüstrisi, bugüne kadar dünyada 

yaşanan resesyonlardan salgınlara birçok krizle 

karşı karşıya kaldı. 1991 yılında yaşanan Körfez 

Krizi, 2001’de 11 Eylül terör saldırısı, 2003’de 

SARS, 2008’de küresel mali kriz, 2010’da 

İzlanda’da yanardağ patlaması, 2011’de Arap 

ülkelerindeki ayaklanmalar gibi hava trafiğinde 

dalgalanmalara sebep olan krizlerin yarattığı 

olumsuzluklardan en fazla etkilenen sektörlerin 

başında geliyoruz. Devam eden Covid-19 

pandemisinde de, seyahat yasakları ve 

ülkelerin sınırlarını kapatması gibi kısıtlamalar, 

ardından yolcu trafiğindeki düşüş ve salgının 

getirdiği belirsizliklerle birlikte başta 

havayolları olmak üzere sektörümüzdeki tüm 

şirketler, krizin olumsuz etkileriyle karşı karşıya 

geldi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin 

(IATA) raporuna göre; 2020 yılının tamamında 

küresel yolcu trafiğindeki talep önceki yıla 

oranla yüzde 65,9 düştü. Kısıtlamaların 

başladığı ilk dönemde yolcu uçuş trafiği durma 

noktasına dahi geldi. Yükseliş trendine giren 

kargo trafiği, sektörün artan mali yükünü 

dengelemesi açısından önemli bir rol üstlendi. 

Ayrıca, yine IATA’nın araştırmasına göre 2020 

yılında endüstrinin mali kaybının 118,5 milyar 

dolar ve 2021’de 38.7 milyar dolar olması 

bekleniyor. Covid-19 pandemisi, bugüne 

kadarki krizlerin en büyüklerinden. Doğası 

itibarıyla bu tür dalgalanmalara sıklıkla maruz 

kalan havacılık sektöründe, tüm şirketlerin olası 

risklere karşı dayanaklı ve hazır olmaları 

önemli. Ancak değişen yeni ihtiyaçlara yanıt 

verebilecek esnekliği ve çevikliği taşıyan 

şirketler, tüm krizleri gelişim fırsatına 

çevirebilirler. Havacılığın dinamiklerine göre 

sadece krizlere karşı dirençli bir iş modeli olan, 

yeniliğe açık ve hizmetlerini uzun vadede 

inovasyona yatırım yaparak geliştirenlerin 

krizlerden başarıyla çıkacaklarına inanıyorum.  

Havaş’ın bu dinamik yapıda 88 yıldır başarısını 

sürdürmesi; 11 Eylül, SARS gibi daha birçok kriz 

döneminden edindiği bilgi birikimi ve 

deneyimle riskleri iyi yönetebilmesi, kendini 

yenileyebilmesi ve hizmetlerini sürekli yeni 

teknolojilerle destekleyerek 

geliştirebilmesinden geçiyor. Covid-19 

salgınında hava yolu iş birliklerimizin değişen 

ihtiyaçlarını kısa sürede tanımlayarak kabinde 

kargo taşımacılığına yönelik yeni bir hizmet 

başlığını oluşturmamız bunun en belirgin 

örneklerindendir. Salgının başlarında yolcu 

trafiğindeki ciddi düşüşle birlikte, hava yolu iş 

birliklerimiz de atıl kapasitelerini kullanabilmek 

için yolcu uçaklarında kargo taşımacılığı 

faaliyetine yöneldi. Bu dönemde, hizmetlerimiz 

arasında olmamasına rağmen yeni şartlara 

olabildiğince hızlı bir şekilde uyumlanarak bu 

yeni hizmet başlığını faaliyetlerimize dâhil ettik. 

Uzun yıllardır zorlu coğrafyalarda faaliyet 

gösteriyor olmamız, değişim ve yenilikler 

karşısında esnek ve çevik olmamızı sağladı. 

Teknolojideki ilerleme ve özellikle havacılık 

sektöründe dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, 

pandemi döneminden önce dijital dönüşüm yol 

haritamızı oluşturmuştuk. Bu yöndeki 

inovasyon yatırımlarımız, pandemi sürecinde 

öne çıkan sağlık güvenliği standartlarına 

uyumlanmamızda bizlere önemli bir avantaj 

sağladı. Yeni normal ile birlikte, çalışanlarımızın 

ve yolcularımızın birbirleriyle temasının 

asgariye indirilmesi, sosyal mesafe 

gerekliliklerinin operasyonlarımıza aktarılması 

ve tüm sürecin iyi yönetilmesinde; 

hizmetlerimize eklediğimiz mobil 

teknolojilerden kurum içinde dijital dönüşüm 

kültürünün desteklenmesine yönelik 

Onur KUMTEPE

Havaş
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
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yatırımlarımıza kadar gerçekleştirdiğimiz bir 

çok projenin katkısı bulunuyor. 

Dijital dönüşüm yol haritamız çerçevesinde 

bugüne kadar; uçağa kabul işlemlerinde biniş 

kartı, bagaj etiketi üretimi ve uçağın yük-denge 

hesaplamasının yer aldığı load sheet üretimi 

için kullandığımız DCS sistemi (Departure 

Control System), seyahat belgesi gerekliliklerini 

daha hızlı ve güvenli şekilde taramaya imkan 

sağlayan IATA’nın Timatic Mobil uygulaması, 

tehlikeli madde kargo kabullerinde verimliliği 

ve emniyeti artırmaya yönelik geliştirilen 

Tehlikeli Madde Otomatik Kontrol (DG 

AutoCheck) sistemi gibi inovasyon 

yatırımlarımızı hizmetlerimize taşıdık. Apronda 

kâğıtsız operasyon projemizi hayat geçirdik. 

Projeyle harekât memurlarımız operasyonu 

tabletlerinden eş zamanlı veri akışıyla daha hızlı 

yönetmeye başladı. Ayrıca İstanbul ve Antalya 

Havalimanları’ndaki istasyonlarımızda 

kurduğumuz simülasyon merkezlerinde; 

pushback, bagaj traktörü, de-icing simülatörü 

gibi apron araçlarının dijital ortamda 

deneyimlenmesine yönelik eğitim yatırımları 

gerçekleştirdik. Antrepo filomuza, ilaç ve gıda 

sevkiyatlarında uygun soğuk hava koşullarını 

sağlayabilen özel frigorifik araç yatırımları da 

yaptık. 

Ayrıca tüm iş ortaklarımızın ve yolcularımızın 

en doğru bilgiye hızlı erişimini sağlayabilmek 

üzere dört yıl önce Havaş Mobile uygulamasını 

geliştirdik. Yer hizmetleri alanında mobil 

uygulama üzerinden müşterilerine kolay erişim 

sunan ilk şirketiz. Havaş Mobile 

uygulamasında; yer hizmetleri, antrepo ve 

otobüs hizmetleri ana başlıklarında tüm 

faaliyetlerimize ilişkin bilgilere ulaşılabiliyor ve 

mobil uygulama üzerinden işlem yapılabiliyor. 

Yer hizmetleri modülünden istasyonlarımızla 

ilgili bilgilere ve kayıp bagaj takibi için ilgili 

havayolu şirketinin bagaj takip sistemine 

erişilebiliyor. Antrepo modülünde konşimento 

sorgulama, depolama tarife sorgulama gibi 

alanlardan işlem yapılabiliyor. Otobüs 

hizmetleri modülünde ise havalimanı ile şehir 

merkezi arasında karşılıklı olarak 
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gerçekleştirdiğimiz yolcu taşımacılığı hizmet 

noktalarımıza güzergâh ve saat bilgilerine 

ulaşılabiliyor. En yakın durak özelliğiyle de 

bulunduğunuz bölgeye en yakın Havaş 

durağının yol tarifini haritada 

görüntüleyebiliyorsunuz. Hizmet süreçlerimizin 

tamamında, müşteri memnuniyetine dayalı ve 

operasyonel verimliliğimizi arttıracak türde 

projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Havaş 

Mobile uygulaması da kurum içinde kullanılan 

ERP çözümümüz SAP gibi bir çok sistemle 

entegre çalışabilen bir yapıda tasarladığımız ve 

müşteri deneyimini mobil bir çözümle yukarıya 

taşımayı amaçladığımız bir proje oldu. 

Çalışanlarımız için geliştirdiğimiz kurum içi 

iletişim platformu APPRON mobil uygulamamız 

da en önemli yatırımlarımızdan ve pandemi 

sürecinde organizasyon içerisindeki iletişimin 

hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesinde etkin 

şekilde kullandığımız bir araç oldu. Yer 

hizmetleri alanında kurum içinde çalışanlara 

yönelik ve şirketimize özgü özelliklerle 

tasarlanmış bir mobil iletişim platformunu 

kullanan ilk ve tek şirketiz. APPRON 

uygulamasıyla tüm çalışanlarımız izin, seyahat, 

nakil, avans gibi süreçlere ilişkin taleplerinden 

maaş bordrolarını görüntülemeye kadar birçok 

işlemi mobil uygulama üzerinden daha hızlı ve 

mekândan bağımsız olarak gerçekleştirmeye 

başladı. Ayrıca yönetici ekranı paneli ile 

departman yöneticileri bağlı ekiplerinin onay 

süreçlerini yönetebiliyor ve raporlamaları, 

çalışma takvimlerini cep telefonlarından takip 

edebiliyor. Çalışanlarımız uygulamayı 

kullanarak duyuruları ve şirketle ilgili 

gelişmeleri anlık görüntüleyebildiği gibi mesleki 

ve kişisel gelişime yönelik içerikler de 

bulabiliyor. Mobil uygulamamızı pandemi 

sürecinin getirdiği belirsizlikler ve çalışan 

motivasyonunun sağlanmasında etkili bir iç 
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iletişim platformu olarak kullandık. Koşulların 

gerektirdiği sık ve anlık çalışma düzeni ve iş 

yapma biçimlerindeki değişiklikler ile salgına 

yönelik tedbirleri bu kanaldan tüm 

çalışanlarımıza ulaştırabildik. Bu yıl ilk senesini 

dolduran APPRON sayesinde kullanıma girdiği 

ilk günden itibaren 150 binden fazla kâğıt 

tüketiminin önüne geçtik. Mobil 

uygulamamızın yeni e-süreçlerle daha da 

geliştirilen güncel versiyonunu da kısa süre 

önce kullanıma aldık. 

Ayrıca çalışanlarımıza yönelik 

gerçekleştirdiğimiz tazeleme eğitimlerini, dijital 

platformlardan düzenlemeye başladık. Sivil 

havacılıkta uygulanan kural ve standartlara 

ilişkin tazeleme eğitimlerimiz, yılda yaklaşık 60 

bin saat olarak gerçekleşiyor. Bu yönde 

değerlendirildiğinde uzaktan eğitim 

çözümlerine geçiş, zaman ve kaynak yönetimi 

açısından ciddi bir verimlilik sağladı. Bunun 

yanında eğitim performansımızı ve 

çalışanlarımızın öğrenme deneyimini 

geliştirecek projeleri de önümüzdeki yıllarda 

hayata geçirmek üzere planlamaktayız. 

Yeni normal ile inovasyona yönelik 

yatırımlarımızın yanı sıra çoğu şirket gibi genel 

merkezimizde uzaktan çalışma sistemine 

geçtik. Beyaz yakalı çalışanlarımız MS Teams, 

Zoom gibi platformlar aracılığıyla uzaktan 

erişimle birlikte çalışıp toplantılarını 

gerçekleştirebiliyor. Saha operasyonlarında 

görev alan mavi yakalı çalışanlarımıza ise 

koruyucu ekipman ve çalışma alanlarındaki 

sosyal mesafe düzenlemeleriyle güvenli bir iş 

ortamı sunmak için tüm önlemleri uygulamaya 

aldık. Mobil teknolojilere yatırımlarımızın da 

çalışanlarımızın ve operasyonlarımızın 

güvenliğini sağlamada önemli bir katkısı oldu. 

Havacılığın en zor kollarından yer hizmetlerinde 

faaliyet gösteren bir şirket olarak iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması bugüne kadar 

operasyonlarımızdaki en önemli önceliğimiz 

oldu. Çalışanlarımız, yolcularımız ve 

operasyonlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEKYÜKSEKOKULU ■ 

AVACILIK BÜLTENi 



30 

için her zaman ilk sırada geliyor. Bu anlamda, 

pandemiyle birlikte yeni sağlık güvenliği 

standartlarına çok hızlı adapte olduk. 

Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 

Covid-19 pandemi sertifikasyonu 

gerekliliklerine, yurt dışında ise ilgili ülkelerin 

yasal düzenlemelerine en kısa sürede 

uyumlandık. Salgının ilk günlerinden beri 

çalışanlarımıza görev alanlarına uygun 

koruyucu ekipmanlarını sağlamayı 

sürdürüyoruz. Çalışma alanlarında sosyal 

mesafe düzenlemeleri; ofislerde, istasyon ve 

antrepo binalarımızda düzenli dezenfeksiyon 

işlemleri, ekipman dezenfeksiyonları, 

havalandırma sistemlerinin düzenlenmesi, ateş 

ölçümü gibi uygulamalarımız da devam ediyor.  

Çalışanların ve yolcuların sağlık güvenliğinin 

sağlanmasında paydaşlarımızla işbirliği içinde 

olmayı önemsiyoruz. Havacılık operasyonları, 

farklı alanlardaki birçok kamu ve özel kurumun 

dâhil olduğu birbirini takip eden hizmetlerin 

bütününden oluşuyor. Teknolojiyle yeniden 

tasarlanan bir dünyada, hava yolculuğunda 

seyahat deneyiminin unsurları değişirken 

sektördeki hizmet sağlayıcıların ortak bilinçle 

operasyonel yaklaşımlarını farklılaştırması ve 

yeni dijital çözümler sunabilmesinin ülkemiz 

havacılığını da ileriye taşıyacağına inanıyorum. 

Havaş olarak bu doğrultuda yenilikleri 

hizmetlerimize taşımaya ve sektörün gelişimine 

katkı sunmaya devam edeceğiz.   

KAYNAKÇA 

1. https://www.iata.org/en/pressroom/p
r/2021-02-03-02/ 

2. https://www.iata.org/en/pressroom/p
r/2020-11-24-01/ 
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COVID-19 ve Havacılığın Geleceği 

Sizlere yaşadığımız COVID-19 vakasının 

havacılığa olan etkilerinden bahsetmek 

istiyorum.  

COVID-19 öncesi dünyada çeşitli beklenmedik 

doğal felaketler veya olaylar ara ara 

görülmüştür. Ancak bunlar evrensel sonuçlara 

yol açmayıp yerel şok dalgaları getirmiştir. 

İzlanda’daki volkan patlaması ve Amerika’daki 

ikiz kulelerin vurulması bu olaylara örneklerdir. 

Bu olaylar COVID-19’a göre daha kısa sürmüş 

ve daha az travmatik olmuştur. O dönemlerde 

büyük olasılıkla dünya havacılığı bu 

büyüklükteki COVID-19 pandemisini doğal 

olarak düşünememişti. 

Küreselleşen dünyada havacılık sektörü hızla 

büyümüştür. Bu büyümeyle birlikte evrensel 

olumsuzluklardan da en büyük hasarı alarak 

bedelini en ağır şekilde ödemiş ve ödemeye 

devam etmektedir.  

COVID-19 ile ilgili önlem ve tedavinin hala 

netleşmediğini görüyoruz. Havacılık 

sektöründe çalışanlar olarak belirlenen 

tedbirlere uymaktayız. Ancak küresel bakış 

açısıyla,  COVID-19 ve benzeri doğal ya da 

edinsel büyük travmaların bizi beklediğini 

unutmamalıyız. Oluşan hasarlar ancak 

onarılabilir, telafisi mümkün değildir. 

Nasıl ki böyle bir pandeminin etkileri 3-4 yıl 

önce öngörülememişse, aynı hataya COVID-19 

pandemisi sonrasında da düşmemeliyiz. 

Pandemi, önümüzdeki yıllarda daha kötülerinin 

de yaşanabileceği gerçeğiyle bizlere beyin 

fırtınası yaparak gelecek konusunda 

düşünmemizi sağlamalıdır. 

COVID-19 un %90 üzerinde solunum yolu ile 

bulaştığını biliyoruz. Örneğin bir sonraki 

pandeminin, % 90’nın üzerinde temas ile 

geçtiğini varsaydığımızda havacılık yine çok 

etkilenecektir. Bu tür varsayımsal olaylarla 

insanların bir süre birlikte oldukları tüm 

ortamlar bundan payını alacaktır. 

Havacılıkta da ortalama bir saatten on saate 

kadar aralıksız uçuş ve terminal periyodları gibi 

zorunlu alanlar düşünüldüğünde pandeminin 

en ön sıralarda havacılığı etkileyeceği hayal 

değildir.  

Havacılık, insani kayıplar dışındakileri elbette 

telafi edecektir. Önemli olan bundan sonra 

hazırlıksız yakalanmamaktır. Doğal olarak 

başarı evrensel tedbir ve reaksiyonlarla gelir. 

Havacılık da bu konuda felaketleri önlemek 

veya etkilerini azaltmak konusunda küresel 

dünyaya örnek olmalıdır. 

Bu tür pandemilerde havacılığın üstüne düşen 

görevlerin başında yerel tedbirler ve 

uygulamalar gelir. Ülkelerdeki her havacılık 

birimi önceden belirlenmiş örgütlenme 

şemalarını acilen pratiğe geçirmelidir. Bu tür 

şok durumlarında en büyük görev yöneticilere 

düşmektedir. Şokun olumsuz etkileri doğal 

olarak yönetici inisiyatifinde çalışanlarda daha 

fazla olacaktır. Yöneticilerin bu konudaki 

birikimleri kendi ünitelerinin daha az 

etkilenmelerini sağlayacaktır. 

Havacılık denince akla ilk gelenler uçak, uçuş 

ekipleri ve yolculardır. Toplum, uçuş öncesi ve 

Tülay BULUT

Onur Air Taşımacılık A.Ş
Kabin Hizmetleri Başkanı
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sonrası yaşamı bunun içine pek koymaz ancak 

havacılık sektöründekiler havacılığı bir bütün 

olarak ele alır. Bu konudan hareketle uçuş 

personeline yani en ön safta riski alanlara ayrı 

bir destek gerekir. Pandeminin ne olduğu ve 

nasıl bulaştığı netleşmediği ilk dönemlerde 

uçucu ekiplerin ruh ve beden sağlıkları 

olabildiğince tedbirlerle koruma altına 

alınmalıdır. Ekip sabittir, ancak taşıdığı yolcu 

nitelik ve sayı açısından değişkendir. Bizler 

öncelikle havacılık çalışanlarının sağlığından 

sorumlu yöneticileriz. Acil durumlar için özel 

eğitimler alan ekiplerimizin gerek uçuş 

mesaisinde gerekse özel hayatlarında 

sakinlikleri ve birikimlerini pratiğe dökmeleri 

önemlidir. Böyle olduğu COVID-19 

pandemisinde somut şekilde ortaya 

konmuştur.  

Her meslekte özverinin önemini biliyoruz. 

Havacılık sektörü de bireysel özveri gerektirir 

ve her aşamasında özveriyi zorunlu kılar. 

Pandemi gibi dönemlerde de bu özveriyi 

sergileyen uçuş ekibinin işini kolaylaştırarak 

sağlığını olabildiğince teminat altına 

alabilmeliyiz. 

Bu öngörüler elbette COVID-19 gibi olguların 

ancak tarafsız değerlendirilmesi ile 

mümkündür. Bundan sonraki değerlendirmeler 

dünyada maalesef pandemi sırasında 

gördüğümüz bölgesel ve politik tartışmaların 

mutlaka dışında olmalıdır. Pandemi de 

kaybedilen her can tüm insanlığa aittir. 

Bunu başaracak olanlar bilim, teknoloji ve halk 

sağlığı uzmanlarıdır. Çağımızda havacılık 

vazgeçilemez tek taşımacılık sektörüdür. Bu 

nedenle sektör bedelini hep en ağır 

ödeyenlerden olmuştur. 

Demek ki sözünü ettiğimiz gelecek yıllarda 

olması muhtemel pandemilerde de havacılık, 

olumlu adımlar atılmasında önemli bir 

sorumluluk üstlenecektir. 

Pandemi ve benzer olguların değerlendirilmesi, 

havacılığın dâhil olmadığı platformlarda başarılı 

olamaz. 
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The Theme of the Second Issue of 

Our Newsletter is “The Impacts of 

COVID-19 on the Aviation Industry 

and Transformation” 

The COVID-19 disease, which emerged in 

Wuhan, China in December 2019, turned into a 

global crisis and affected our daily lives and the 

way we do our business. The disease caused 

drastic changes in the management of 

processes in all areas.  

During the ongoing COVID-19 pandemic, each 

of us focused on the effect of disease in our 

lives and the duration of it. In the aviation 

sector, issues such as how long travel 

restrictions and recession will last, how airline 

companies will adapt to the new situation and 

how the ensure sustainability have been added 

to concerns.  

The pandemic, which deeply affected all 

sectors, has also significantly affected the 

aviation ecosystem. The disease; created a 

domino effect on all stakeholders in this 

ecosystem such as; airlines, airports, security 

organizations, service support organizations 

and passengers. Cancellation of flights and 

refund of tickets due to travel restrictions, 

aircraft orders placed before the pandemic 

forced the airline companies in the financial 

field.  While there was a recession in passenger 

transportation, the shipment of fundamental 

products such as food, medical goods, 

medicines increased the traffic in cargo sector.  

With the pandemic, remote access business 

models have taken a significant part in our 

lives. Digitalization in the sector gained speed 

with the pandemic and total digital 

transformation was realized.  

While life returns to normal after the pandemic 

and when working from home and remote 

access continues, business travels are going to 

decrease and people will question their travel 

habits as well as the changes in customer 

behaviors.  

Determining the passenger demands and 

managing them, competing with financial 

situations, planning the new normal and 

creating the safe travel environment; going to 

be ensured by the collaboration of aviation 

ecosystem’s participants. The process will be 

managed accurately with the understanding of 

the passenger demands and expectations of 

the companies, the strategies they have 

created in this direction, operational agility and 

flexibility.  

The theme of the second issue of our 

newsletter is “The Impacts of COVID-19 on the 

Aviation Industry and Transformation”. 

Our newsletter includes the evaluations of 

valuable sector representatives and 

academicians regarding the theme. I wish you 

a pleasant reading. 

Lect. Gülay HACIOĞLU

Maltepe University Vocational School
Head of Transportation Services Department / Head of Civil Aviation Cabin Services Programme
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 The Impacts of COVID-19 on 

Aviation Industry and 

Transformation 

COVID-19 has had an enormous impact on the 

travel industry, and the drop in passenger 

traffic has been significant. Low demand means 

lower prices, and some industry reports are 

suggesting fares are down up to 40%. There has 

also been a change in the composition of the 

demand. Airlines have seen some recovery in 

leisure traffic, but not in business traffic. Airline 

demand is not expected to fully recover for a 

few years.  

Safety and well-being gets the number-one 

priority in the industry. 

It is great that travel is gradually possible once 

again slowly but to ensure that passenger feel 

completely at ease with flying, the tourism 

ministry has implemented the ‘Corona Label’, 

which has been developed in line with all 

requirements and recommendations of the 

various authorities and airline associations 

with regard to the health and hygiene of air 

passengers. 

Passenger Preferences Changing with COVID-

19 

The majority of passengers (60%) feel satisfied 

with the aviation industry’s response to the 

challenges of reducing the risk of COVID-19. 

While passengers largely feel confident at 

passport control, security and communicating 

with cabin crew, they are less comfortable 

visiting the toilet inflight, and being in close 

proximity with others. 

Based on passenger survey indications 

solutions that minimise touchpoints and 

reduce interactions would go furthest in 

addressing pain points – such as contactless 

payments inflight and staggered security 

queues. 

Digital solutions are also fast-becoming 

essential to a safe inflight experience. On-

board wi-fi matters more today than ever 

before. Destination status alerts, real-time 

luggage tracking and pre-clearing immigration 

on the plane – all enabled by cabin 

connectivity. – are among the top new aspects 

of the journey passengers want to keep post-

pandemic. 

Passengers needs to be informed about all 

developments and precautions in the airline 

industry to feel comfortable again in flying.  

All aircrafts have already the High Efficiency 

Particulate Air (HEPA) filtering system which is 

also used in hospital operating rooms and 

fully refreshes the air on board every three 

minutes from top to bottom with a 99.97 % of 

success rate against all known viruses including 

COVID-19. 

On the other hand, the aviation industry has 

quickly adjusted to different levels of demand. 

Suppliers are launching new solutions to keep 

passengers safe and airports are investing in 

biometrics such as facial recognition to enable 

a contactless passenger journey. For example, 

Ferah ERKAN

Sun Express
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padded seat wings, touchless door solutions, 

backrest recline pedals, cabin and seat dividers, 

hands-free toilet seats and waste disposal 

solutions. All these kind of inovations will 

hopefully leads to a better demand in the near 

future. 

https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/c
abin-air/ 

In-flight services have been reorganized and 

simplified in order to minimize contact within 

the aircraft.  

In accordance with the rules set by the 

authorities for domestic flights and 

international flights of up to 2 hours no more 

food service is provided. Unpackaged food is 

not served on board the airplanes anymore. In 

addition, printed materials are minimized and 

only security cards are kept on board. Hygienic 

product and services as well as social distance 

possibilities become more and more 

important.  

New Safety Culture Created with COVID-19 

ICAO, IATA and ACI representatives 

contributed with the World Health 

Organisation initial guidelines “Operational 

Considerations for Managing COVID-19 Cases 

or Outbreak in Aviation”. In addition, several 

countries also applied precautions. Ensuring 

personal safety includes: 

 Wearing a face mask in the aircraft.

 Allowing passengers only to fly by

presenting a negative test within 48

hours prior to the flight on

international routes.

 Turkish citizens are obligated to

provide a HES code during the booking

or check-in at the latest.

 The start and end of check-in starts

earlier than usual in order to ensure a

flawless process as a result of

additional measures.

 No cabin baggage was permitted for a

certain period to reduce contact as

much as possible.

 Almost all countries immediately

putted an “Passenger Locator Form”

into practice to track passengers health

conditions. Each country demands

different forms and even for some

countries the differences occur from

region to region. The crew gets heavy

workload during helping passengers fill

out the forms and collecting them as

well as keeping track of ever-changing

processes.

 The non-normal procedures on board

are not affected but widened in a

manner to capture the items on board

specifically for COVID-19.

 However, the normal flight duties of

crews are highly affected. For example,

during equipment check, cabin crew

disinfects various equipment as well;
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they are bound to disinfect the toilets 

in a more occurring interval and cabin 

surveillance process includes 

identifying the passengers not wearing 

masks and having them keep their 

masks on.  

 The announcements became longer

and numerous of new announcements

are added, as well.

 Based on international rules set by

aviation authorities the contact

between passengers and crews is

reduced as much as possible to avoid

infection risk.

Economic, Social and Environmental Impacts 

of COVID-19 in the Industry 

The pandemic we are subjected to has been a 

significant experience in every sense for all of 

us. In addition to affecting our whole life, we 

have seen and continue to see the serious 

repercussions and effects of the pandemic in 

our work processes as well. 

Especially Flight Schedule has been seriously 

affected. At the beginning of the pandemic, 

planes, unfortunately, remained on the 

Ground due to the closure of a great deal of 

airspace. Later with the opening of flights, 

many airlines started to operate again. 

However, the Flight Schedule has not returned 

to normal yet. For this reason and within the 

scope of short-time working program, short-

time work plans are being applied. This 

supported the industry and its employees a lot. 

Unfortunately, many airlines had to reduce 

their number of employees due to reduced 

Operational capacity.  

Eurocontrol does not expect flight numbers in 

European airspace to recover to 2019 levels 

until 2026, according to its latest projection.  

Outlining its expectations for the coming five 

years in a 1 January paper, the air traffic 

management organisation says the region’s 

flight numbers are “on course” to track the 

middle of its three recovery scenarios, where 

vaccines are widely available, or the pandemic 

ends for any reason, by summer 2022.  

This recovery path “factors in likely progressive 

vaccine deployment across Europe” during 

2021, but not “full coverage” or the 

“disappearance” of COVID-19 in the next 12 

months. 

Under the expected recovery scenario, the 

availability of vaccines makes a negligible 

difference to flight numbers in 2021 versus the 

worst-case scenario of not enough vaccines 

being rolled out. It describes the worst-case 

scenario – which would only see a recovery to 

2019 flight levels in 2029 – as “least likely”.  

Traffic variation between 2021-2020-2019 (Source: https://www.eurocontrol.int/covid19) 
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Under the best-case scenario, vaccines would 

be widely available by summer 2021, with full-

year flight numbers reaching 73% of 2019 

levels and full recovery achieved in 2024. 

Under all scenarios, the number of flights in 

European airspace is predicted to be 50-60% 

down on 2019 levels during the first half of 

2021.  

Consequently, unemployment in all areas of 

aviation is unavoidable. 

Employee Motivation During COVID-19 

Communication is always key. It’s crucial 

to communicate with your team 

effectively during crises. In almost each 

and every organisation employees felt a 

sense of instability. As you move forward 

and start to rebuild your company, it’s 

crucial to restore your employees loyality 

in your organization’s and it’s future. To 

help them gain confidence again and stay 

motivated, it is important to share 

company values and being transparent 

with all employees while presenting data 

and showing your team where you stand 

right now and what your plans and future 

steps will look like. 

It is also very important to celebrate with 

the whole team when your company is 

doing well, this helps a lot in rebuilding 

the confident in the organisation and the 

future business. We always take care of 

being honest with our employees and 

constantly keeping them updated. The 

crews were sensitive to being informed 

especially during those dates. 

Other than data and information sharing, 

we focus on social networking and try to 

stay in close contact with the entire team. 

Organizing online talent shows, Instagram 

live broadcasts, social media filter 

challenges, ruffles are only few of many 

interactive socializing with our team 

during pandemic conditions: 
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 COVID-19’s Impact on Aviation 

Management 

There have been many research and articles 

written about COVID-19 and its unprecedented 

impact upon our daily lives. In this article I 

would like to avoid repetition and concentrate 

on how aviation, especially the air transport 

sector, continues to live under this threat, what 

actions will be taken in the future, and the 

lessons learned. 

The disease has spread rapidly throughout the 

world with high contagiousness and 

asymptomatic infections due to human-to-

human transmission, although in the beginning 

it was claimed this disease would remain local. 

Therefore, there had been exposure to and 

restrictions of both domestic and international 

travel by countries on a global aspect. The 

dramatic drop in demand for passenger air 

transport has affected the aviation industry 

and these effects were ambiguous at first. 

Today the airplane passenger capacity dropped 

by 70% compared to last year and 56% of global 

fleet is grounded. 

This situation has not only affected air 

transport sector, but also aircraft 

manufacturers, maintenance organizations, 

and all support units, including airport and 

aviation handling companies. Although air 

transport has proven resilient over the past 50 

years, the impact of COVID-19 has been more 

severe than the previous crises. Global 

collaboration was carried out through the 

publications to control this pandemic by the 

international organizations such as the 

European Organization for the Safety of Air 

Navigation (EUROCONTROL), the European 

Union Aviation Safety Agency (EASA), the 

World Health Organization (WHO) and the 

European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC). In addition, the International 

Air Transport Association (IATA) has worked on 

the coordination of these publications. In 

parallel to these publications, countries 

published their own announcements. 

However, these publications were limited to 

human health, continuity of the operation in a 

healthy atmosphere and safety of employees. 

The stakeholders of aviation industry such as 

airline companies, maintenance organizations, 

aircraft manufacturers, had to ensure their 

continuity while obeying these regulations. The 

world's largest airlines have availed of 

government support to provide continuity and 

many airlines with limited cash reserve have 

folded or declared bankruptcy due to 

coronavirus. 

Those who were able to manage COVID 19 

used the management skills most effectively 

and had to take both operational and strategic 

measures to succeed in the “New Normal".  For 

this purpose, management of change and risk 

studies were carried out with the participation 

of all departments, including human resources. 

The strategies for enabling the departments to 

achieve common missions in operational 

manner were determined and it was clarified 

how the current problems would be 

minimized. A structural and organizational 

change have been implemented to respond 

immediately to the needs of the dynamic 

operation. 

Cpt. Kemal Mustafa HELVACIOĞLU

Pegasus Airlines
CEO Consultant / Executive Committee Member
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I would like to give some examples of these 

studies. 

The travel restriction status is changing day by 

day, some countries closing the borders 

overnight and entry conditions are being 

updated. The Commercial department is 

required to inform all the passengers 

immediately in every case about flight 

cancellations or the updated entry 

requirements. This department is responsible 

for taking operational measures to increase 

passenger satisfaction such as increasing the 

number of Call Center staff, providing 

information via digital solutions, facilitating 

ticket changes, changing the aircraft type 

according to daily increasing demands, and for 

making the disclosure of measures taken to 

ensure that the passengers arrive safely on 

their flights. 

Creating the technological structure that will 

allow the passenger to arrive to the aircraft 

without contacting physically any surface, in-

flight catering arrangements such as removing 

hot meals, using the payment methods besides 

cash payments, creating a boarding system 

that will provide seating arrangements 

according to the number of passengers, the 

content of in-flight announcement, boarding 

and landing procedures, the regular mask 

control and determining the checklist in case of  

symptomatic passengers are the precautions 

to be taken. Aircrafts are cleaned with Virus 

Guard (an antibacterial surface protection) day 

after day to ensure proper hygiene before and 

after flights. All tables and toilets are 

disinfected between flights. At the beginning it 

was also very important to explain in an 

appropriate way how in-flight hygiene was 

provided during flight time. 

In this point I would like to indicate some 

technical information due to its importance. 

About 60% of cabin’s air is sterilized by very 

high heat and freshly piped in from outside 

engines of the airplane; the remaining 40% gets 

filtered and recirculated through HEPA system. 

This air is pressed into the cabin so quickly and 

is continuously thrown out, that as a result the 

total air in the cabin changes completely every 

3 minutes. The HEPA filter has the ability to 

filter such viruses. 

For ensuring the confidence in the accuracy of 

this information, all images used in these 

activities, including social media, are provided 

by Commercial Department. Even if all the 

issues mentioned above seem to be the 

responsibility of this department, there is the 

collaboration of all parties, including technical 

Department, IT Department, flight crews, 

ground staff and other airport employees. 

The pandemic resulted in an extreme reduction 

in flight operations and caused crew to fly in 

long intervals. All the pilots must attend to 

night flights at certain times, they must have 

flown to each airport they will fly within the last 

12 months and must take “simulator” exam 

every six months and an annual flight check 

(i.e., line check), and also must attend 

recurrent trainings annually in order to keep 

their licenses valid. 

Due to social distancing and the risk of 

transmitting the virus indoors, additional 

measures have been taken to maintain 

trainings and simulator flights under 

appropriate conditions. The PCR test is 

required for attending face to face trainings 

and simulator flights. The internal healthcare 

system has been strengthened throughout the 

company. The intervals between simulator 

flight hours were extended, extra staff were 

assigned for maintaining hygiene, and 

employees were powered with protective 

equipment. Most of the trainings and meetings 

are held online. Therefore, syllabuses and 

presentations are adapted to distance learning. 
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The validity dates of the licenses have been 

extended for a certain period with 

collaboration of EASA and SHGM (The 

Directorate General of Civil Aviation). Quick 

Reference Guidance has been created for each 

training content. The technological 

infrastructure was strengthened so that flight 

crews are planned as regards to different 

missions and crew planning can dynamically 

respond to the needs of the Commercial 

department. Restrictions on flight duty times 

and operational conditions to keep safety at 

the highest level could be given also as 

examples. 

Due to the decrease in flights, some of the 

aircrafts are grounded and this situation has 

created problems in parking of grounded 

fleets. As a result, dispensing the fleet to 

different airports and continuing 

accommodation, maintenance and flight 

planning from these airports have become 

necessary. However, an aircraft must fly every 

three months for being able to continue flights 

safely, just like pilot licenses. The maintenance 

conditions for this accommodation are 

different as per the regulation. The 

maintenance measures to be taken before 

flight are also different. An effective logistic 

support, personnel planning and a dynamic 

aircraft planning system were required for 

these studies. 

During pandemic, Pegasus Airlines has been 

one of the top five airline companies with the 

most flights in Europe on the basis of number 

of daily flights. For this reason, aircrafts of 

Pegasus Airlines were not grounded long-term, 

and the company kept carrying the travellers. 

Effective human resources and occupational 

health and safety procedures were required for 

staff and passenger for performing their work 

and fly in a safe, health way. All offices are 

equipped with HEPA filter air cleaners, 

airplanes and offices are cleaned every day 

with fluids that neutralize the effect of the virus 

for 10 days and the mentioned procedures are 

currently active.  

International organizations and national 

authorities legislated several regulations 

during this period. Pegasus Airlines has signed 

the COVID-19 Aviation Health Safety Protocol 

published jointly by the European Union 

Aviation Safety Agency (EASA) and the 

European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC). This protocol, which serves as 

an operational guide for the management of 

passengers and aviation personnel regarding 

the COVID-19 pandemic, includes the 

measures defined by EASA and ECDC to ensure 

the health safety of passengers and aviation 

personnel. 

As can be easily understood from above 

mentioned points, problems regarding health, 

operations, financial issues need to be resolved 

in cooperation. Especially in this fragile period, 

unnecessary manpower and material have 

become more valuable than normal times. 

Ensuring safe flight and healthy conditions 

takes precedence over financial issues. It is 

necessary to consider the financial benefit 

without undermining flight safety and health. 

Planning and creating a strategy are required 

to succeed; and also, it is necessary to use 

methods that contributes executive decision-

making process and provides risk-based 

management. Thereby, it was possible to 

gather all the problems, contradictions, and 

the ideas from various departments on a single 

point. 

The first dose of vaccine was administered in 

late 2020, and by April 2021, more than 450 

million doses were administered in more than 

130 countries. Many sectoral researches have 

shown that the number of people traveling 

outside their country will begin to increase 

from this spring to the middle of the year with 

increased confidence in air travel provided by 
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vaccination and safety measures taken. This is 

an estimate set out according to the planned 

vaccination program. Various measures taken 

by countries alone are not enough to return to 

the “new normal” and these measures should 

be accepted by all other countries. For the sake 

of supporting sustainable recovery, it is 

necessary to establish an interoperable health 

data assurance structure to safely reopen 

borders and facilitate cross-border travel. IATA 

has raised as a resolution offer called IATA 

Travel Pass, a digital health card supporting the 

reopening of borders safely. The reason is that 

the testing for COVID-19 is the first solution 

that enables international travel without 

quarantine. Secondly, the global information 

infrastructure is necessary for safely managing, 

sharing, and verifying the test data matching 

with the IDs of passenger in accordance with 

border control regulations. Many countries and 

airline companies have already applied the 

IATA Travel Pass. We, also, continue to work 

with IATA on this matter. 

While the above-mentioned safe measures are 

being taken, aviation organizations must also 

be ready for the “new normal”.  Other type of 

necessary measures for the post-Covid-19 

period can be considered as; conducting a 

successful aircraft fleet management, (in 

particular completing the maintenance 

schedule of aircraft to meet the intense 

process, maintaining the number of flight 

crews to ensure the increasing number of 

flights and providing the necessary trainings, 

disposing of old aircraft and preparing new 

aircrafts for the future time during the 

pandemic), workforce management, making 

business model changes like using passenger 

aircrafts as cargo operations and developing 

new flight destinations by diversifying the flight 

network to specific countries. 

All these measures and previous experiences 

are documented and included into the daily 

used manual contents. This pandemic has been 

integrated in our daily life reminding that it will 

neither be the first nor the last. 

As stated by our CEO, in this new period 

following the pandemic, there are three 

prominent topics on our road map: hygiene, 

order and trust. As Turkey’s digital airline, in 

this new era where hygiene, order and trust 

have become paramount, we will continue to 

work tirelessly to serve our industry.  

REFERENCES 

1. https://www.icao.int

2. https://www.easa.europa.eu

3. https://www.iata.org

4. https://eurocontrol.int

5. https://who.int

MALTEPE UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL 

viation Newslette R 

https://www.icao.int/
https://www.easa.europa.eu/
https://www.iata.org/
https://eurocontrol.int/
https://who.int/


12 

COVID-19 and Turkish Cargo 

Even before the first coronavirus case had been 

announced in Turkey, it has been the beginning 

of a new era in the business life, social life and 

all the other aspects of life no one could ever 

have imagined in the world and specifically in 

Turkey. It was 11th of March 2020 when the first 

positive COVID 19 case was announced in 

Turkey. Gradually so many questions arose and 

people tried to understand the situation 

whether that “virus” would affect the life in 

Turkey or not in spite of the ongoing 

conversations on “how the virus came out”, 

“when it came out”, “where it came out from”, 

“how it spread out” and so many similar 

question to form a long list. However, before 

that date, Turkey had already taken the 

measurements in order to fight against the 

virus that later caused a situation to be 

announced as pandemic globally.  Borders had 

been closed, flights had been cancelled and the 

international highway traffic had been stopped 

with some countries where the virus had 

already begun to give damage to the social and 

economic life. 

Doubtlessly aviation has been among the 

mostly affected industries by the pandemic 

crisis. This paper focuses on how Turkey as an 

emerging economy and country in the world 

has been fighting against COVID-19 pandemics 

and having already realized the importance of 

the integrity and protection of “supply chain” 

how “Turkish Cargo” a brand of Turkish Airlines 

have been operating in the extraordinary 

conditions of pandemics. The fight against 

COVID 19 to protect the supply chain integrity 

and this nation’s more hidden heroic figures 

are presented. 

When we consider the four phases of crisis 

management cycle; mitigation, preparedness, 

response, and recovery it is possible to say that 

Turkey as the government and with all its 

institutions put great efforts to minimize the 

damages of the pandemic. Especially the 

health institutions have long before been ready 

for the possible medication and treatment for 

the COVID-19 cases. The Scientific Board that 

was established by the Turkish Presidency has 

been playing a vital role as of the first moments 

of the pandemic.  

Almost every aspect of the social life, travel, 

shopping, going out etc. has been suspended as 

a part of the measurements taken to fight 

against the pandemic. 

Turkey’s each institution has been working 

severely and hard to cope with COVID-19 

pandemic. Social collaboration, aid and 

support among the Turkish nation has been a 

good example to the entire world since a lot of 

NGOs, aid organizations, social groups beside 

the government have been working hard to 

support the people in need. 4,600 medical 

filiation teams across Turkey have also been a 

tremendous job to control the pandemic and 

its spread.  

Government has been supporting different 

industries and business groups to protect the 

employment and paid billions of dollars to 

support the business life in Turkey. Many 

economical packages to support economy and 
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business life have been put into practice by the 

government.  

The Mission of Turkish Cargo 

At this very critical period, all the domestic and 

international flights have been cancelled. The 

airlines stopped their operations. People had 

to stay at home and “stay home” has been one 

of the most common mottos. Besides all these 

limitations, what had to remain maintaining for 

the continuation of life was the supply chain. 

This or that the basic needs of the people 

should be met and cargo industry has been 

among the most vital industries. 

Even the airlines stopped their passenger 

flights globally, supply chain had to be 

protected and maintained in order to meet the 

basic vital needs of the people from food to 

medicine, from textile to medical equipment 

and many other things. 

During these critical times, taking the 

measurements for the safety and security then 

trying to meet the supply chain and logistics 

has been a priority for Turkish Cargo. All the 

passenger flights have been cancelled apart 

from the flights to evacuate the Turkish citizens 

all around the world and bring them to Turkey. 

Even the passenger aircraft have been 

modified as PAX-FRE, passenger aircraft 

completely carrying cargo and freighter. 

Turkish Cargo’s operations were not only 

within Turkey but globally. It had two hubs one 

at Ataturk Airport and the other one in the 

brand new airport, Istanbul Airport. Operating 

between the two airports have also been very 

challenging but Turkish Cargo coped with this 

hard situation. Of course, the health of each of 

its staff including the ones working in the cargo 

ground operation, loadmasters, cargo pilots 

and anyone who was a member of the team 

has been one of top issues. 

For months with a great self-dedication and 

responsibility, Turkish Cargo has been 

maintaining its national and international 

operations to protect the supply chain and 

working 7/24. From east to west, from south to 

north any health materials to fight against 

COVID-19, disinfection materials, including 

masks, solutions, gloves, medicine, fresh fruits, 

vegetables, general cargo, fish, any kind of 

basic needs of life and many other things have 

been among the products transported by 

Turkish Cargo. 

Offering service to 127 countries and being the 

fastest-growing air cargo brand around the 

world, Turkish Cargo has been carrying out the 

air cargo transportation operations of Turkish 

Airlines, the "rising star" of Turkey, since 1933. 

According to the cumulative data obtained in 

December 2019 by the World Air Cargo Data; 

Turkish Cargo achieved a growth rate of 7.1 

percent while the air cargo market shrank by 

4.4 percent, rising to the 7th rank in the 

international air cargo market. During the 

pandemic time according to IATA April 2020 

FTK ranking statistics, which ranked 8th in 2019, 

rose to the 6th place with 11.0 % year-to-date 

YoY increase in FTK. Turkish Cargo FTK market 

share has increased to 4.5%. Sector 

International FTK figure contracted by -15.5 % 

year-to-date YoY rate. Operating with the fleet 

of Turkish Airlines, our flag-carrier main brand, 

including 359 aircraft (passenger aircraft and 

freighters), Turkish Cargo provides air cargo 

service to more than 322 destinations 

including 90 direct cargo destinations 

according to the data as of June 2020. Acting 

with the aim of making Istanbul, the 

intersection point of the air cargo traffic, the 

logistics center of the world, the triumphant air 

cargo brand plans to operate direct flights to 

120 destinations by 2023. 

While Turkey is getting ready to become a new 

reference point for the world upon opening of 
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the Mega Hub Istanbul Airport, Turkish Cargo's 

SmartIST facility will have a closed area of 

300.000 square meters and an annual capacity 

to sort out 4 million tons of cargo. While 

ensuring a sustainable growth and being still 

preferred in air cargo transportation thanks to 

its infrastructure, operational capabilities, fleet 

and highly-competent personnel, Turkish 

Cargo aims to be one of the top five global air 

cargo brands in line with the vision set for 

2023, marking the centennial of foundation of 

the Republic of Turkey. Additionally, a 

distinguishing thing about Turkish Cargo is that 

Turkish Cargo, the fastest-growing air cargo 

airline in the world with continuously 

prospering operations, became the first air 

cargo airline to concurrently the IATA CEIV 

(Center of Excellence for Independent 

Validators) program. 

Like the many other industries in the world, the 

cargo world was not prepared for the crisis 

since the dimension of the pandemic was not 

predictable. Passenger flights have been a big 

pie to generate revenue almost 80 to 85 per 

cent of an airline’s revenue is generated by the 

passenger flights. In a world without 

passengers, of course the costs have 

significantly increased. To protect the supply 

chain and the basic needs of humanity globally 

the cargo operations have to be maintained 

but of course even if it has not been wanted, 

because of the increasing costs the rates of 

freight had to increase especially for a period 

of time after March, in April and May. This has 

partly been going on but with the starting of 

the passenger flights the rates of freight began 

to decline. The increasing rates of freight 

affected the entire cargo industry including the 

exporters and producers. The cargo handling 

companies also worked with some restrictions 

and limitations in some parts of the world that 

affected the world cargo operations. Since the 

passenger aircraft were not operating many 

airlines modified their passenger aircraft into 

pax-freighter to carry only cargo on passenger 

aircraft. 

Turkish Cargo had also did something like that. 

At two hubs in Istanbul the operations 

continued with a great dedication and also 

besides the 23 cargo aircraft the pax-freighter 

have already been operated for cargo 

shipments. The rates of the freight have been 

modifies on a flexible rate based which for 

some period increased due to the increasing 

costs, based on MMR. 

Especially besides the basic human needs like 

food, medicine, textile also to medical 

equipment and materials have been among the 

significant shipments. Due to the security 

reasons, some countries have to pay for gun 

and rifle shipments globally. During this period 

the market share of Turkish Cargo has 

increased as already mentioned before. Of 

course as a very important player Turkish Cargo 

has been playing a very significant role to 

protect the supply chain nationwide and 

worldwide. Health, safety and security have 

always been the top priority. The operation 

teams, pilots, loadmasters had their protective 

equipment during the operations and working 

times. Unless it was not required staff did not 

go to office, namely the administrative office 

staff. All the disinfection, protective equipment 

have been provided to the staff. In addition, 

the disinfection of the offices, the warehouse 

and aircraft has also been important. 

Conclusion 

The world has been having challenging times 

before of the deadly effects of the pandemic. It 

ruined many business industries, organization 

and lives. Airlines have been among the mostly 

affected industries. Stopping the passenger 

operations as a part of the fight against COVID-

19 played an important role but still the 

negative effects on the economy, social and 

psychological life continue. 
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Trying to keep the supply chain has been a vital 

issue during this hard times of pandemic and 

Turkish Cargo as the flag carrier of its nation 

has been working hard 7/24 to serve the 

humanity. 

This paper underlined the critical role of the 

Turkish Cargo during this pandemic time and 

make the lives of the nations more 

comfortable, supplying not only the basic 

needs but also the special needs as well. 
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Psychological Resilience and 

Managing Anxiety During the 

Pandemic 

While research on well-being and feeling good 

has increased rapidly in the last two decades, 

the studies conducted in the field of positive 

psychology have diversified. It is seen that 

positive psychology tools are used in many 

sectors, especially gratitude, flow, well-being, 

awe, conscious awareness, and self-

compassion. It is mentioned that psychological 

resilience and understanding of mental health 

should also be prioritized in the aviation sector 

(BSP, 2017). With this prioritization, it is aimed 

to prevent problems without waiting for them 

to arise. This article will look at the brief history 

of positive psychology and the various positive 

psychology tools available to the flight crew. 

Since the Second World War, most of the 

studies in psychology and social sciences have 

neglected to investigate the excellent 

functionality of ordinary people by focusing on 

the negative side of life (Henry, Berg, Smith, 

and Florsheim 2007). Detecting what is 

abnormal goes beyond examining what is 

expected. Seligman (2002) stated that after 

World War II, psychology was based mainly on 

healing people and almost ignored the 

possibility of self-actualized individuals. 

Researchers interested in positive psychology, 

which attracted attention with Seligman's 

work, have started to focus on studies dealing 

with the aspects of life that make individuals 

feel good. The increasing interest in Positive 

Psychology has gained momentum with the 

work of Csikszentmihalyi and Seligman (2000). 

The emerging interest is concentrated in the 

periphery of the concept of well-being. The 

idea of well-being can be defined as focusing 

on positive experiences rather than stress and 

illness (Haworth and Hart 2007). 

Contrary to popular belief, positive psychology 

does not only focus on positive emotions and 

prevent negative ones. On the contrary, there 

are various emotions that an individual can feel 

in many positive and adverse events in life, and 

always staying in the positive and denying the 

negative is a kind of break from reality. This 

view is based on ancient times as well. The 

words of philosopher Epictetus, who lived 

between the years 50 and 135 BC, "It's not 

what happens to you, but how you react to it 

that matters." or Family Therapist Virginia 

Satir, who lived between 1916 and 1988, said, 

"Problems are not the problem; coping is the 

problem." meet in the middle. We will 

encounter problems in life, and what matters is 

how we choose to see, interpret and deal with 

these problems. The positive effects of using 

positive psychology tools on individuals in the 

problems encountered have also been 

scientifically demonstrated (Emmons, 2007; 

Luskin, 2010; Seligman, Steen, Park & Peterson, 

2005). 

As explained by the World Health Organization, 

the COVID-19 (coronavirus) pandemic, which 

started in Wuhan, a city of the People's 

Republic of China, in December 2019 and 

spread rapidly to the world, made it 

unexpectedly compulsory for many individuals 

to live according to social isolation and 
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quarantine rules. (World Health Organization, 

2020). The pandemic, which affects many 

sectors, has brought difficult days in the civil 

aviation industry. It was announced that all 

international flights were suspended on March 

27 2020, in most countries of the world and 

Turkey (Pogkas, Sam, Whiteaker, 2021). 

Depression, anxiety, and stress symptoms 

were observed in the cabin crew, depending on 

the measures taken with the resumption of 

flights and the working conditions (Görlich & 

Stadelmann, 2020). Studies conducted during 

the pandemic period revealed an increase in 

anxiety disorders, depression, and stress in 

societies (Cerami et al., 2020; Wang et al., 

2020). When we turn our gaze back to positive 

psychology, we also encounter promising 

studies. It has been found that gratitude, one 

of the positive psychology tools, increases life 

satisfaction and reduces depression and 

anxiety (Seligman et al., 2005; Wood & Tarrier, 

2010), mindfulness studies reduce depression 

and anxiety and contribute to well-being (Keng, 

Smorki & Robins, 2011; Shapiro, Oman, 

Thoresen, Plante & Flinders, 2008), and self-

compassion reduces anxiety (Neff, 2011). From 

this point of view, the application of various 

positive psychology tools given below can be 

predicted to be beneficial, especially in stress-

intensive sectors. 

Three Good Things (Seligman et al., 2005) 

94% of the 500 participants participating in this 

study, which includes the element of gratitude 

at its core, reported relief. To carry out the 

work, you need a pen and a small notebook. 

Every day, write down three things that went 

well that day in your notepad. What was your 

contribution to it going well? Keep the 

notebook for at least two weeks by writing 

down three different things each day. It is a 

critical point that what you will write in the 

notebook is not the same as what you have 

written before. 

Gratitude Letter (Seligman et al., 2005) 

It was observed that the study affected the 

well-being of the participants who participated 

in the gratitude letter study even after six 

months. In the observation, which was nine 

months later, a decrease was observed in 

depression levels. You can do the work by 

writing a letter to someone who has helped 

you in your life, who is important in your life, 

and who supports you. In this letter you will 

write to that person, express your gratitude by 

writing in detail which behaviour and thoughts 

affect your life. Seligman also recommends 

reading the written letter to that person, if 

possible. 

Conscious Awareness (Paquette, 2015) 

We automatically perform many behaviors 

during the day. In this activity, choose an 

activity that you do in "autopilot" every day 

and enjoy the process by going to that 

moment. Some of the activities you can select 

are walking, eating, cleaning the house, 

washing dishes, etc. 

Five Good Deeds (Lyubomirsky & Layous, 

2013) 

In the research on which the study is based, a 

group of participants was asked to do five 

favors a day and note them. These favors 

consisted of little favors like holding the door 

to someone or smiling. Participants in the study 

reported feeling better after four weeks. You 

can also try this exercise by waiting for at least 

five good opportunities each day and 

continuing this practice every day for at least 

four weeks. 

With each passing day, new studies in the field 

of positive psychology continue to provide 

information that will contribute to people's 

well-being. Although studies reveal the adverse 

effects of pandemic processes, there are also 
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findings regarding the positive impact of 

positive psychology tools on negative 

processes. Based on this, positive psychology 

resources can be used even more to contribute 

to the well-being of the sector employees in 

uncertain periods. 
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Aviation in Pandemics 

Economic and Social Impacts of Covid-19 
Disease on Aviation

Covid-19, which started in Wuhan city of 

China, and concerned the whole world; is 

proclaimed by World Health Organization 

as a public related medical emergency at 30 

January 2020 and pandemic (an 

international form of disease) at 11 March 

2020.  

With the outbreak, countries closing 

their borders to each other, international 

trade comes to a recession, significant 

increases in health and public expenses and 

many similar other factors still severely 

affecting the global economy.  

Since the beginning of the outbreak, because 

of the air transportation’s significant role 

on human mobility, civil aviation sector has 

come to the fore. As the pandemic 

expended its impact in the world and 

outspread between states, one of the first 

regulations declared by the countries was 

the forbiddance of air travels. The applied 

regulations were not only compromising the 

international departures, but also the 

domestic flights. 

When the last 50 years of aviation sector 

is examined; besides the stagnation 

and recession periods by Gulf Wars, 2008 

global economic crisis, Twin Towers 

attack on September 11, and the spread 

of SARS; the sector has also 

performed a rapid development. In other 

words, there has never 

been a crisis like COVID-19 that brought air 

traffic to a layover. 

In the aviation sector, Air Transport Action 

Group (ATAG) which runs a global association 

with the mission to represent all institutions 

and organizations acknowledges that, "Beyond 

Borders Aviation 2020 'report; because of the 

Covid-19 turns off limits due to the global scale 

of 46 thousand special cargo flights, including 

most medical equipment and 1.5 million tons 

of cargo moved, and 39.200 special return 

(discharge) as well as the flight was announced 

that nearly 5.4 million citizens returned to their 

homes. 

Furthermore, in this publication, since the 

beginning of March 2020, passenger revenues 

per kilometer on the fall of 94%, airport 

revenues have decreased by 56.7% and more 

than 48 million global aviation-supported firms 

turned out to be risky.  

The social impacts of the pandemic as well as 

the economic impacts have been felt in 

aviation. Service delivery and communication 

skills of those working in the aviation industry, 

there appear to be important criteria in the 

choice decisions of the firm. Implementation of 

mask use and application of social distance 

regulations made a difference in 

communication between both employees in 

the early stages of the pandemic and 

passenger-customer relationships in terms of 

the preparation of awareness rising training 

contents improved in these issues for the 

personnel.  
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For all that, to avoid negative consequences 

caused by the pandemic or to minimize its 

impact, all aviation-related institutions and 

organizations currently following scientific 

publications, current works and move 

consciously to keep the disease under control 

and protect the sectorial development. 

Adaptation to Pandemics 

1. Tracking the Changes in Passenger

Preferences

Passenger expectations and demands are 

important data resources at the adaptation 

period of the disease. In this period, companies 

operating in the aviation sector frequently 

follow both the data they obtain within the 

4906 sayılı Los Angeles-İstanbul özel seferi. 
 (Kaynak: https://www.abdpost.com/los-angeles-tan-turkiye-ye-tahliye-ucusu/37641/) 
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internal resources and the studies carried out 

by global organizations.  

The survey report carried out in 11 countries by 

IATA was published in March 2021. According 

to the “Air Traveler Response to COVID-19” 

report by IATA; almost half of those travelers 

since June 2020 share positive experiences 

related to COVID-19 precautions. Besides, it is 

also reported that the most important reason 

for not traveling is stated as the risk of being 

infected (IATA,2021). 

Just like the results of the study conducted by 

IATA at the beginning of the disease, 

passengers see the hygiene applications of 

airline companies valuable in this period and 

they think that it is significant to disinfect and 

antisepticise the planes well.  

Since the beginning of the disease, sitting next 

to an infected passenger is one of the things 

that passengers are most concerned. However, 

PCR tests applied before the flight has been 

shown to provide passengers feel safer on the 

board. 

Similar results have been claimed by Turkish 

Airlines IFE surveys. It has been determined 

that, the most important expectations of the 

passengers from cabin crews during the 

pandemic period is to be sure that the mask 

and distance rules are applied and necessary 

areas of the airplane are disinfected (THY, 

2021). 

The necessity of wearing mask and keeping 

physical distance; on the one hand can be seen 

as an essential to keep the epidemic under 

control, while on the other hand it can be seen 

as an obstacle in terms of an effective 

communication. At this point, passenger 

expectations from airline employees come to 

provide directions with the usage of 

appropriate body language and turn of phrase. 

2. New Safety Culture at Airports

Although the aviation sector is seen as a source 

of the COVID-19 spread, it has been considered 

reliable in terms of transmission risk, especially 

by the travelers since June 2020. Most of the 

airline travelers think that, aviation institutions 
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are handling the COVID-19 pandemic process 

accurately. However, still there are four out of 

five people concerns about the airports.  

On the January 29, 2020; various regulations 

have been applied to control airport entries 

and exits to ensure a healthier flight. Among 

the measures taken at airports, thermal 

cameras serving in the field of measurement of 

body temperature, encouraging the use of 

systems that allow online check-in operations 

and refusal to admit those who come to the 

airport to meet and send passengers to the 

closed areas.  

3. Changes in Onboard Services

When the general summary of 2020 is called, it 

will be obvious that; aviation industry is 

experiencing many changes in cabin services. 

What is noticed at first glance is that many of 

the catering materials offered to passengers 

and called to tangible dimension of the service 

become unusable. Furthermore, limiting the 

cabin baggage of the passengers and making 

changes in the standard and expectation 

procedures can be counted among the changes 

made.  

However, it can be said that employees of all 

sectors have the opportunity to pay more care 

than usual circumstances to the abstract 

dimension of the services, especially the 

communication related issues. 

Besides all, the Hygiene Expert Cabin Crew 

application, led by Turkish Airlines, started to 

respond to the hygiene expectation of our 

passengers in the new period, has been 

welcomed by all passengers traveling with us.  

4. Ensuring Employee Motivation

During the pandemics, it is among the 

important responsibilities of all institutions to 

boost the motivation towards both life and 
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work and to support not only economic but 

also psychological well-being. 

As the Turkish Airlines Cabin Services 

Directorate, in order to prevent possible 

concerns in uncertain environment, the 

implementation of open door policy continued 

and all facilities are used to sustain 

uninterruptable communication with the 

employees.  

With the commencement of normal flight 

operations in June, the cabin crews who made 

the flight were called and asked about their 

flights, whether there were any conditions that 

forced them or not. Their recommendations 

were consulted to facilitate their work and 

necessary steps made among the requests.  

Moreover, the online communication meetings 

were organized to keep the teams informed 

about all the developments in the sector, and 

high-effort spent to exert high-working 

motivation for the employees.  

With the online workshops, the rapid 

procedural changes in business were 

effectively reflected to all of the teams. 

5. Sustainability in Pandemics

The current global health crisis initiated by the 

Covid-19 disease has made it necessary to take 

unprecedented hygiene and safety measures. 

At this point, it can be seen that the most 

important factor that ensures sustainability - 

besides the PCR tests applied before flight and 

the measures to reduce the contamination risk 

- is the widespread use of vaccination.

With the beginning of vaccination, it is 

estimated that the desire and need for air 

travel will be more when compared to 2020. 

Furthermore on this IATA’s Travel Pass 

application is expected to support the sectorial 

development in this sense.  

The vast majority of respondents to IATA’s 

survey looks favorably to Travel Pass 

application and acknowledge that, spread of 

vaccination will make the air travel as safe as 

before.  

We sincerely look forward to believe that, we 

will overcome the unprecedented recession 

caused by the global health crisis. By the 

endeavor of the health authorities’ advices, 

meticulousness of all employees and 

passengers who act in accordance with the 

regulations; we look forward to the days when 

we will manage intense operations as before. 
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Aviation industry has encountered several 

crises including global recessions and 

pandemic. We are among the sectors that are 

affected the most due to crises that cause 

fluctuations in air traffic, such as the Gulf War 

in 1991, September 11 terrorist attacks, SARS 

virus in 2003, global financial crisis in 2008, 

volcanic eruption in Iceland in 2010, the 

protests in the Arabian countries in 2011. 

During the ongoing Covid-19 pandemic, travel 

bans and restrictions such as closing the 

borders of countries resulted in a decrease in 

passenger traffic and the uncertainties due to 

the pandemic resulted in all companies in our 

sector, particularly airlines, to face the negative 

impacts of the crisis. According to the report of 

International Air Transport Association (IATA); 

in 2020, the demand in the global air traffic 

decreased 65.9% compared to 2019. During 

the initial periods of restrictions, passenger 

traffic almost ceased. Cargo traffic followed a 

growing trend and undertook a significant role 

in balancing the increasing financial load of the 

sector. Furthermore, according to the survey of 

IATA, net losses of $118.5 billion and $38.7 

billion are expected for 2020 and 2021, 

respectively. Covid-19 pandemic has been one 

of the biggest crises so far. Enduring these 

kinds of fluctuations during the course of their 

operations, aviation sector requires all 

companies to be resilient and ready for these 

kinds of risks. However, companies who have 

the flexibility and agility to respond to all 

varying new requirements can turn all crises 

into an opportunity of development. According 

to the dynamics of the aviation industry, I 

believe only innovative companies that have a 

crisis-resistant business model and improve its 

services by investing in innovation in the long-

term can successfully come out of crises.  

88 years of continuous success of Havaş in this 

dynamic structure comes from updating itself; 

improving its services by continuously 

supporting them with cutting-edge 

technologies; and managing the risks 

successfully with its know-how and experience 

obtained from several crises including 

September 11, SARS, etc. One of the most 

prominent examples is that we swiftly defined 

the changing requirements of our airline 

collaboration during the Covid-19 pandemic 

and created a new service line including cargo 

transportation in passenger cabins. In the 

beginning of the pandemic, our airline 

collaborations tended to cargo transportation 

in passenger flights to be able to use their idle 

capacities due to the significant drop in 

passenger traffic. Although the 

aforementioned line of service was not 

included to our operations, we adapted to the 

new conditions as swiftly as possible and 

included the service to our portfolio.  

Operating in challenging geographies for long 

years enabled us to be flexible and agile against 

changes and novelties. With the developments 

in technology and the increasing pace of 

digitalization particularly in aviation industry, 

we set our road map for digital transformation 

even before the pandemic. Related innovation 

investments provided a significant advantage 

in adapting the prominent health and safety 

standards during the pandemic. With the new 

normal, several projects that we have carried 

out, including mobile technologies we added to 

our services and supporting in-house digital 

Onur KUMTEPE

Havaş
Deputy General Manager, Human Resources
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transformation culture, contributed in 

minimizing the contact among our employees 

and passengers, adopting the social distancing 

requirements in our operations and managing 

the entire process successfully. 

As part of our digital transformation road map, 

so far, we have put into operation our 

innovative investments such as DCS (Departure 

Control System) for load sheet production that 

includes the load-balance calculations of the 

aircraft and producing boarding card and 

luggage tag; Timatic Mobile application of IATA 

makes the traveling documents requirement 

faster and reliable; Dangerous Goods 

Automated Control (DG Autocheck) system 

that increases the efficiency and safety during 

dangerous goods acceptance procedures, etc. 

We initiated the project for paperless 

operation on the apron. The project enabled 

the dispatchers to swiftly manage the 

operational processes from their tablets with 

instant data flow. Moreover, we invested in 

training programmes for our employees to get 

experienced in operation of apron vehicles 

such as pushback, baggage tractor, de-icing 

simulators in a digital environment in the 

simulation centers we established in our 

stations at Istanbul and Antalya airports. We 

invested in special reefer trucks that provides 

required temperatures for medicine and food 

transportation to include to our warehouse 

portfolio. 

Also, we developed Havaş Mobile four years 

ago for all our business partners and 

passengers to enable fast access to accurate 

information. We are the first company in 

ground handling services to enable easy access 

of customers through a mobile application. 

Havaş mobile application facilitates access to 

information regarding our operations under 

main titles of ground handling, warehouse and 

shuttle services and allows customers to 

complete some procedures through the mobile 

application. Information related to the stations 
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can be reached via the ground handling service 

module; while lost baggage can be tracked by 

providing access to the lost & found system of 

the related airlines. Warehouse module 

features bill of lading inquiry, warehouse price 

list, etc. Shuttle services module features 

service points, routes and time schedules of 

the reciprocal airport-city center passenger 

transformation services. The nearest stop 

feature shows you the nearest Havaş stop on 

the map and gives directions. All our service 

processes have the goal to carry out projects 

based on customer satisfaction and to increase 

operational efficiency. On the other hand, 

Havaş Mobile app is designed to work in 

integration with several in-house systems, 

including ERP solution, SAP, etc. It is a project 

that we have the goal to carry customer 

experience to a higher level through a mobile 

solution. 

APPRON mobile app, an in-house 

communication platform developed for our 

employees, is one of our significant 

investments, which has been an effective tool 

to achieve swift and transparent in-house 

communication throughout the pandemic. We 

are the first and only company in ground 

handling services sector that uses an exclusive 

mobile communication platform for our 

employees and our company. APPRON 

application enables all our employees swiftly 

access several procedures including leave of 

absence, travel permit, transfer, advance 

payment requests and reviewing their pay slips 

through the mobile app regardless of their 

locations. In addition, executives screen for the 

department executives features management 

of approval processes for their subordinates 

and follow-up reports and work schedules from 

their mobile phones. Our employees can 

instantly view the announcements and latest 
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developments about the company through the 

application, while they can also find various 

contents related to personal development. We 

have been using our mobile application as an 

effective in-house communication platform 

regarding the uncertainties of the pandemic 

and motivation of our employees. We have 

informed all our employees regarding the 

frequent and instant working order and 

changes in ways of working due to the existing 

conditions as well as measures about the 

pandemic through this channel. Having 

completed its first year after launching, 

APPRON has preserved consumption of over 

150,000 papers. We have recently updated our 

mobile app to include new e-processes. 

Furthermore, we began organizing refresher 

training for our employees on digital platforms. 

Refresher training provided on rules and 

standards implemented in civil aviation covers 

approximately 60,000 hours per year. 

Considering the training, transition to distance 

learning solutions provided significant 

efficiency in terms of time and resources 

management. Besides, we will also initiate new 

projects in the upcoming periods to improve 

our training performance and learning 

experience of our employees. 

With the new normal, we have initiated 

telecommute system at our headquarters in 

addition to our investments in innovation. Our 

white-collar employees work and hold 

meetings remotely using various digital 

platforms such as MS Teams, Zooms, etc. 

Regarding our blue-collar employees assigned 

in field operations, we have taken all necessary 

measures to provide a safe working 

environment through PPE and social distancing 

arrangements in work areas. Our investments 

in mobile technologies significantly 

contributed to the safety of our employees as 

well as our operations. As a ground handling 

service company, one of the most challenging 

fields in aviation, we have always attached 
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utmost priority to provide health and safety in 

our operations. Health and safety of our 

employees, our passengers and operations 

have always been our top priority. Hence, we 

have swiftly adapted to the latest health & 

safety standards following the pandemic. We 

have complied with the requirements of 

Directorate General of Civil Aviation Authority 

in Turkey regarding Covid-19 pandemic 

certification and the legislation of related 

countries abroad as soon as possible. We have 

been continuing to provide PPE to our 

employees in line with their assignment 

positions since the first days of the pandemic. 

Various practices such as social distance 

practices in the work place, regular disinfection 

operations at the offices, stations and 

warehouse buildings, equipment disinfections, 

ventilation systems' arrangements and body 

temperature measurements are still ongoing.  

We place importance to be in cooperation with 

our stakeholders in terms of providing health & 

safety of our employees and passengers. 

Aviation operations are composed of various 

successive services that involve several public 

and private institutions operating in separate 

fields. I believe, service providers in the sector 

revising their operational approaches through 

collective consciousness and offering new 

digital solutions will carry the aviation industry 

in our country forward, while travel experience 

components in air transportation are changing 

in a world re-designed with technology. At 

Havaş, we will continue to include novelties to 

our services and contribute to the 

development of the sector.   

KAYNAKÇA 

1. https://www.iata.org/en/pressroom/p
r/2021-02-03-02/ 

2. https://www.iata.org/en/pressroom/p
r/2020-11-24-01/ 
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COVID-19 and the Future of 

Aviation 

I would like to talk about the effects of the 

COVID-19 pandemic which we all together are 

experiencing on Aviation. 

Various unexpected natural disasters or events 

were seen intermittently in the world before 

COVID-19. However, these did not lead to 

universal consequences and brought local 

shock waves.  Volcanic eruption in Iceland and 

the 9/11 attacks to twin towers in America are 

seen as an examples of traumas. These events 

were shorter in its effect and less traumatic 

than COVID-19. At that time, world aviation 

most likely could not naturally think of the 

dozens of scale COVID-19 explosions. 

As for today, aviation, which is the biggest 

means of travel in the globalizing world, has 

grown many times over. The aviation world 

continues to take the biggest damage and pay 

the heaviest price in the universal negativities.  

It is still not clear about prevention and 

treatment for COVID-19. As we are the 

community of aviation, we comply with the 

measures recommended.  However, from a 

global perspective, it is important not to forget 

that COVID-19 and similar natural or acquired 

major traumas await us. Damages can only be 

repaired but not compensated. 

Just as the effects of such a pandemic were not 

predicted 3-4 years ago, we should not fall into 

the same error after the COVID-19 pandemic. 

The pandemic should make us brainstorm and 

think about the precautions that may come 

away, starting from the point that worse may 

happen in the coming years.  

We know that COVID-19 is transmitted by 

respiratory tract over 90%. For example, if we 

assume that over 90% of the next pandemic is 

transmitted by contact, aviation will be 

affected again. Such hypothetical events will 

take their toll in all environments where people 

have been together for a while. 

Considering the mandatory areas such as non-

stop flight and terminal periods in aviation 

from an average of one hour to ten hours, it is 

not a dream that the pandemic will affect 

aviation at the forefront. 

Aviation will, of course, compensate for all but 

human losses. What is important thing from 

now on is not to be caught unawared. 

Naturally, success comes with universal 

measures and reactions. Aviation should be an 

example to the global world in preventing 

disasters or reducing their effects in this 

regard. 

In such pandemics, local precautions and 

practices come first among the duties that fall 

on aviation.  Every aviation unit in the countries 

should immediately put into practice the pre-

determined organizational schemes. In such 

shock situations, the biggest task falls to the 

managers. The negative effects of shock on 

employees will naturally be greater on the 

manager's initiative. Managers' know-how in 

this area will make their units less affected. 

Tülay BULUT

Onur Air
Cabin Crew Director
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When it comes to aviation, the first thing that 

comes to mind is aircraft, flight crew and 

passengers. Society hardly put pre- and post-

flight life into this, but those involved in 

aviation consider aviation as a whole. From this 

point of view, a separate support is required for 

flight personnel, ie those who take risks at the 

forefront. In the early periods when it is not 

clear what the pandemic is and how it has been 

transmitted, the mental and physical health of 

the flight crew should be protected with as 

much precautions as possible. Passengers 

traveling vary in quality and number, but the 

crew is fixed. We are primarily managers 

responsible for the health of aviation 

employees.  It is important that our crews, who 

receive special training for emergencies both in 

flight duties and in their private lives, put their 

calmness and knowledge into practice. This has 

been demonstrated concretely in the COVID-

19 pandemic.  

We know that every job requires dedication. It 

requires individual dedication in aviation. It 

makes it compulsory at every stage. We should 

be able to facilitate the work of the flight crew, 

who exhibit this self-sacrifice in times such as 

the pandemic, and ensure their health as much 

as possible.  

Of course, these predictions are only possible 

with an unbiased evaluation of cases such as 

COVID-19. Your future evaluations should be 

out of the regional and political debates that 

we unfortunately saw during the pandemic in 

the world. Every soul lost in the pandemic 

belongs to all humanity.  

Those who will achieve this are public health 

specialists with science and technology. 

Aviation is the only indispensable transport 

sector in our age. For this reason, it has always 

been one of the heaviest payers.  

This means that aviation will assume an 

important responsibility in taking positive steps 

in the pandemics that are likely to occur in the 

coming years.  

The evaluation of pandemics and similar cases 

cannot be considered to be successful on 

platforms where aviation is not included. 
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