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21 Temmuz 2015  

 
 
From: Can EREL  
Sent: Tue, Jul 21, 2015 at 7:27 AM 
Subject: Ticari Havacılığın Gelecek 20 Yılında Eleman İhtiyacı (Boeing Öngörüsü) 

 
 
Saygıdeğer Büyüklerim ve Arkadaşlarım; 
  

Selamlar… Her yıl Temmuz ayında Oshkosh, Wisconsin - ABD'de yaklaşık 500.000 ziyaretçi 
ve 10.000 hava aracını ağırlayan "EAA AirVenture Oshkosh" dün,  20 Temmuz 2015 günü, 
başladı... 

 
  

.. ve etkinliğin ilk gününde, gelecek 20 yılda havayollarına 38.000 adet yeni uçak 
katılacağını öngören Boeing şirketi aynı dönemdeki pilot ve makinist ihtiyacı tahminini 
de güncelledi; yeni pilot ihtiyacında %4 ve yeni makinist ihtiyacında %5 artış işaret 
ederek... 

 
  

Boeing, küresel ölçekte gelecek 20 yıl (2015 – 2034) ihtiyacını: 
  

 558.000 eğitilmiş yeni ticari uçak pilotu, 
  

 609.000 yeni makinist, 
 

olarak öngörüyor... 
  
Bu tahmine göre küresel ölçekte gelecek 20 yılda her yıl ortalama 28.000 yeni pilota ve 

30.000+ makinist ihtiyacı var. 

http://www.canerel.com.tr/
https://www.eaa.org/en/airventure
https://www.canerel.com.tr/
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Küresel ölçekte belirtilen bu yeni işgücü ihtiyacı öngörüsündeki artış umut verici; kaldı ki 
(İran ile uluslararası bazı ger ve belirtilen miktarın %18-20 kısmının İstanbul'a 2+ saatlik 
(~160’) uçuş mesafeli çember içinde olması gelecek yirmi yıl için öğretim ve eğitim 
kurumlarımızın yetiştirecekleri işgücünde hedef almaları gereken pazarı da işaret eder 
nitelikte...   
  

 
  

Ayrıca, İran nükleer anlaşması sonrası ilgili bölgede gerçekleşecek havacılık gelişmelerinin ve 
bölgemizde güvenlik istikrasızlığının İstanbul hava trafiğini artırıcı etkisinin bu analizde 
olmaması olasılığının bulunmasının Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde dikkate alınması 
faydalı olabilir... 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
KAYNAKÇA     : 
 

1. Boeing's 2015 Pilot and Technician Outlook 

  
 
 
 

_____________________________ 
  

http://www.canerel.com.tr/
http://boeing.mediaroom.com/2015-07-20-Boeing-Forecasts-Rising-Demand-for-Commercial-Airline-Pilots-Technicians
http://www.canerel.com.tr/
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Öğretim ve Eğitim Alanında İlave Kaynaklar… 
  

Havacılık Öğretimi İlgili Yayınlarım    : 
 Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçişte Sınav Başarımız! (Temmuz 2015) 

 Türkiye’de Havacılık İlişkili Yükseköğretim 2011-2015 (Haziran 2015) 

 2015 Yılında Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretimi (Haziran 2015) 

 Havacılıkta ‘Modül Sınavları’na Genel Bir Muafiyet Tanımak... (Mart 2015) 

 Türkiye’de Havacılık İlişkili Yükseköğretim Programları & Kurumları Gelişimi...(Kasım 2014) 

 Türkiye’de Havacılık İlişkili Orta Öğretim Programları ve Kurumları Gelişimi... (Eylül 2014) 

 Sivil Havacılığa Odaklı Örgün Yükseköğretim Programları Gelişimi 2011-2013 (Güncelleme Şubat 2014) 

 Türkiye'de Sivil Havacılık Eğitimleri (Ağustos 2013) 

 Türkiye’de Hava Aracı “BOY” Alanı Örgün Öğretim Programlarının Değerlendirmesi (Şubat 2012) 

 Türkiye’de Havacılık Endüstrisine Yönelik Örgün Öğretim Programlarının Değerlendirmesi (Ocak 2012)  
  
  
Genel Öğretim İlgili Yayınlarım    :  

 Genç Becerileri ve Durum (31 Mayıs 2015) 

 Rekabet Sıralaması 2015 (29 Mayıs 2015) 

 Bu Şartlarda Genel Bir Muafiyet..? (29 Mart 2015) 

 Bilimsel Alan Bazlı URAP Üniversite Sıralaması & Küresel Ölçekte Türk Üniversitelerinin Yeri (5 Ağustos 2014) 

 Yükseköğretimde Tercihler Yapılırken... Aman! Lütfen Hatırlayalım & Dikkatli Olalım... (28 haziran 2014) 

 Değerlendirme - Lise, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kesitinde 1996 ÖSS/ÖYS Sonucunda Eskişehir'in Yeri ve 
Ortaöğretim Kurumlarının Geleceği (Nisan 1997) 
 
 
 

  

http://www.canerel.com.tr/
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150707YuksekOgretimGeciteSinavBasarisi.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150629HavacilikYOgretimiG20112015.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150623UHUMogertimi2015.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150329HavaciliktaModulSinavGenelMuafiyeti.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150329HavaciliktaModulSinavGenelMuafiyeti.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20150329HavaciliktaModulSinavGenelMuafiyeti.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20141102HavacilikYuksekOgretimKurumlari.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20140906HavacilikOrtaOgretimKurumlari.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20140906HavacilikOrtaOgretimKurumlari.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/20140906HavacilikOrtaOgretimKurumlari.pdf
http://www.canerel.com/v2/images/publication/140219UlusalSivilHavaciligaOdakliOrgunYuksekogretimProgramlariGelisimi.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/TurkiyedeSivilHavacilikEgitimleriMSI97.pdf.pdf
http://www.canerel.com/v2/images/publication/201202TurkiyeHABOYOrgunOgretimi.pdf
http://www.canerel.com/v2/images/publication/201201TurkiyeHavacilikOrgunOgretimi.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/genc-becerileri-ve-durumu-can-erel
https://www.linkedin.com/pulse/rekabet-siralamasi-2015-can-erel
https://www.linkedin.com/pulse/bu-sartlarda-genel-bir-muafiyet-can-erel
https://www.linkedin.com/pulse/20140805094132-37758129-bilimsel-alan-bazl%C4%B1-urap-%C3%BCnivestite-s%C4%B1ralamas%C4%B1-ve-k%C3%BCresel-%C3%B6l%C3%A7ekte-t%C3%BCrk-%C3%BCnivesitelerinin-yeri
https://www.linkedin.com/pulse/20140628181253-37758129-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretimde-tercihler-yap%C4%B1l%C4%B1rken-aman-l%C3%BCtfen-hat%C4%B1rlayal%C4%B1m-dikkatli-olal%C4%B1m
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/1996OrtaOgretimKurumGelecegi.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/1996OrtaOgretimKurumGelecegi.pdf
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 Geçen zaman içinde bir okuyucumdan, 
  
“… 

… yazılarınızı önemseyerek takip ediyorum, sadece bu yazınızda vurgulayarak 
yazdığınız ''yeni makinist'' kavramını havacılık literatüründe göremedim. acaba gözden 
mi kaçırdım..” 

…” 
  
değerlendirmesini alınca paylaştığım cevap: 
  

“… 

  
Aslında yazmak ve açıklamak düşüncesinde değildim ama samimiyetine güvenerek 
seninle paylaşmak istedim. 
… 

Gelelim konumuza! 
  

"Ticari Havacılığın Gelecek 20 Yılında Eleman İhtiyacı..." 
  

Ne demişim?  
- MAKİNİST 

  
Sorun mu? 

  
Hava aracı BOY faaliyetlerinde -çırak, kalfa, usta ve CS her seviyede- 
uygulama görevi alanlara MAKİNİST denilmesi, yani havacılık sektörüne 
"makinist" kavramı insanoğlunun mesleki ömrü ile kıyaslanmayacak 
ölçüde uzun zaman başlamıştır. 

… Ayrıca, "aircraft maintenance engineer" tanımlamasını "uçak 
bakım mühendisi" olarak kullanarak bir başka mesleki saha ile ilgili 
uğraşanların “engineer” kelimesinin “makinist - machinist" 
karşılığını da değerlendirerek yeri ve günü geldiğinde 
yorumlamalarını çok isterdim 

  
Hava aracı BOY konusunu gerek insan, gerek teknoloji ve gerek ise bu 
konuyla ilgili diğer işlev ve girdiler konusunda sahip olduğum hem teorik 
ve hem de uygulama deneyimi ile böyle bir yanlış yapmam güç; kaldı ki 
aynı amaç ile aynı endüstride beraber görev yapabiliyor olmaktan her 
zaman şeref duyduğum meslektaşlarımı incitecek bir girişim aklıma bile 
gelmez! 
  
Yazılarımda yer alan yazım ve ifade hataları ile ilgili algı ve tespitlerini beni 
tanıyan meslektaş ve ilgidaşlarım genelde doğrudan bana yazarak 
uyarma ve önbilgi alma yolunu seçerler; her zaman detay iletişim bilgileri 
yazılarımda yer alır: Adımı ve soyadımı arama motorlarına yazanlar zaten 
her iletişim detayıma ulaşabiliyor.. 

… ve incelemelerimde çoğunun sehven yapılmış olduklarını görür, 
düzeltir ama yine de özür dilerim. 

  
Sonuçta, “MAKİNİST” tanımlaması teorik olarak yanlış değildir! Hakaret, 
aşağılama içermez; acıtıcı değildir! 

http://www.canerel.com.tr/
https://www.linkedin.com/pulse/gelecek-20-yildaki-eleman-ihtiyaci-can-erel
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Hatta işin felsefesi yapılır ise aslında alanda meslek lisesi mezuniyeti ile 
kazanılan “TEKNİSYEN” ünvanının yükseköğretim süreçlerinde en az 2 yıl 
öğrenim gören ön lisans ve 4 yıl öğrenim gören lisans mezunları için 
kullanılması tartışılmalıdır!  

… Çünkü ön lisans seviyesi mezuniyetle “TEKNİKER” unvanı 
kazanılır, hava aracı BOY faaliyetleri açısından gereklilik 
olmamasına rağmen daha çok ilgili akademisyenlerin kariyer 
beklentileri ile yapay olarak yapılandırılmış lisans seviyesi için bir 
tanım olmasa bile, zaman içinde bu durum düzeltilene kadar 
“YÜKSEK TEKNİKER” denilmesini de önerdiğim yazılarım vardı… 

  
Velhasıl, detaya takılarak işin özünün kaçırılması alışkanlığımız korkunç seviyede 
devam ediyor; konu bölgemizde artacak yeni eleman ihtiyacı ve “Doğru Nitelik”te 
yetiştirilmesi gerekliği idi… 

  
İyi dileklerimle, 
Can EREL 

  
  
NOT: Ülkemizde “Doğru Nitelik” ile “Yüksek Nitelik” karıştırılır; hele “Çok Yüksek Nitelik” 
ilgi çeker.. Gelin görün ki, ihtiyaç seviyesine ulaşmayan hiçbir nitelik DOĞRU olmadığı 
gibi aşırısı zarardır; hatta oluşmasına sebep olduğu beklenti ile tehlikelidir. O yüzden 
“eğitim, en tehlikeli yatırımdır!” 

  
…” 
Mesleklere ve meslek erbabına yönelik olumsuz değerlendirme yapmak haddim 
değildir; olamaz! 

… mesleğime ve bu mesleğimin sahiplerine yönelik olumsuz değerlendirme 
yapma, hele tecavüze hiç kimsenin hakkı ve haddi olmadığı/olmayacağı gibi… 
 

 
 
30.07.2015 

 

http://www.canerel.com.tr/
http://www.canerel.com.tr/

