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Gelecekteki trendler/Gelecek ulaşım sistemi için Vizyon

• TÜM ROLLER İÇİN 

OTOMASYON 

ARTACAK 

• HAVAYOLU VE 

HAVALİMANI 

OPERASYONLARI 

DAHA ÇOK 

DİJİTALLEŞECEK

• 3D BASKI, UÇAKLARIN 

YAPILMA ŞEKİLİNİ 

DEĞİŞTİRECEK

• SÜRDÜRÜLEBİLİR 

UÇUŞ ZORUNLU 
OLACAK 

• GÜVENLİKLE 

İLGİLİ SÜREÇLER 

DEĞİŞECEK

• İHA'LAR YAŞAM 

ALANLARIMIZIN 

ÜZERİNDE 
UÇACAK



Havacılık sektöründe 2030 yılına kadar hangi meslekler büyük 
ölçüde değişecek veya ortadan kalkacak? (KAAT 2018) 

Hiçbiri. Birçoğunun 1960'larda 

ortadan kaybolduğu söylendi, 

ancak bunlar hala var  sadece 

değişmiş bir şekilde.

Ne dereceye kadar 

değişeceği bilinmiyor ama 

pilotluk ve uçağı kontrol etmek 

ciddi bir dönüşümden 

geçecek.

To access the survey, please go to: https://www.surveymonkey.com/r/CBH725T

DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM

https://www.surveymonkey.com/r/CBH725T


İşin değişen doğası

Yenilikler, teknoloji/insanlar ve 

çalışma ortamı koşulları arasındaki 

etkileşimi dönüştürüyor: 

 Çalışanların işlerini yapmak için 

ihtiyaç duydukları becerileri/ 

yetkinlikleri değiştirmek 

gerekecek. 

 Eğitim/eğitim programlarını ve 

öğretim yöntemlerini, gelecek 

nesil çalışanlar tarafından 

gelecekteki operasyonel

senaryolarda ihtiyaç duyulan 

becerilerle uyumlu hale getirmek 

gerekecek. 



Bu meslek grupları önümüzdeki yıllarda nasıl değişecek? 

• Hava Trafik Kontrolörleri,

• Pilotlar, 

• Havaalanı operatörleri

• Drone operatörleri





Beceri Geliştirme (Upskilling)
Beceri Tazeleme (Reskilling)

Otoriteler/yöneticiler, yeniden eğitime ve çalışanların «BECERİ GELİŞTİRİLMESİ« ne yatırım yapılmasını 
acil öncelikli olarak görüyor (Kaynak: McKinsey global enstitü raporu) 

Beceri Tazeleme nedir (Reskilling)?

Tamamen yeni bir meslekte öğrenme 

tutumuna sahip olduğunu gösteren 

bireyleri eğitmektir. 

Beceri Geliştirme (Upskilling)? 

Bireyleri aynı meslekte, ancak yeni bir 

şekilde eğitmektir. Mesleki, teknolojik ve 
davranışsal bilgi ve becerilerinin 
artırılması, yeni beceriler öğrenme veya 
çalışanlara yeni beceriler öğretme süreci.



Hedef ? - Projeden kimler yararlanacak?

Hava Trafik Kontrolörleri Pilotlar DRONE Operatörleri Havaalanı Operatörleri

1. İşe yeni başlayanlar, sektördeki farklı kariyerler hakkında bilgi edinmek ve kariyer

yollarını ve ihtiyaç duyulan yeterlilikleri oluşturmak için projenin kaynaklarını

kullanabilenler (Beceri_Skilling) 

2. Hava taşımacılığı sektöründe ilerlemek, kariyer yollarını değerlendirmek, becerilerini

geliştirmek için ilgili eğitim programlarını belirlemek ve istenen iş rollerine hazırlanmak

isteyen havacılık sektöründeki profesyoneller ve uygulayıcılar (Beceri 

Yükseltme_UpSkilling) 

3. Havacılık sektöründe, ihtiyaç duyulan becerileri fark edebilecek ve kariyer gelişimi ve

becerilerin yükseltilmesi için personel eğitimine yatırım yapabilecek işverenler

(Reskiling)

4. Sektör eğilimlerine ve talep edilen mevcut ve gelişmekte olan becerilere ilişkin içgörü

kazanabilen ve sektör ihtiyaçlarını buna göre ele almak için programlar tasarlayabilen

eğitim sağlayıcıları



EĞİTİM DEĞERLENDİRME ARAÇLARI 

PORTFÖYÜ

• Bir katılımcının giriş seviyesini 

değerlendirmek için araçlar

• Bir katılımcının ilerlemesini 

değerlendirmek için araçlar

• Bir katılımcının takibini değerlendirmek 

için araçlar 

BİLGİ MERKEZİ PLATFORMU

• Trendler, sektörde ortaya çıkan işler ve 

kariyer fırsatları

• Beceri yükseltme ve geliştirmeye yönelik 

eğitim programları

• Yeni senaryolara geçiş için rehberlik ve 

öneriler 

HAVA SEKTÖRÜ BECERİLERİ DÖNÜŞÜM 

HARİTASI

• Havacılık sektöründe yeni senaryolar ve 

teknolojik dönüşümler

• Yeni senaryolarda talep edilecek mevcut 

ve ortaya çıkan beceriler

• Geleceğin işgücü profilleri

• Yeni çalışma yolları 

HAVACILIK EĞİTİM PROGRAMLARI

• Pilotlar, hava trafik kontrolörleri, 

havalimanı profesyonelleri ve drone 

operatörleri için özel modüller

• Tüm hedefler için çapraz modüller 

Skill-UP Projesinde Beklenen Sonuçlar

#1 #2

#3 #4



Projedeki Rolümüz
ESTU, aşağıdaki ana faaliyetleri yürütmek için personel ve 
tesisler sağlayarak projenin operasyonel ve finansal 
yönetimine katkıda bulunmak:

1) Anketleri üniversite ve havaalanı çalışanlarına yayarak 
ve görüşmeler düzenleyerek dönüşüm haritasının ve 
VET derslerinin içeriğinin tanımını desteklemek için 
ihtiyaç duyulan gelecek senaryolarının ve becerilerini 
belirlemek,

2) Fraport TAV Antalya ile birlikte havalimanı işletmecileri 
için kurslar geliştirmek,

3) Geliştirilen eğitim programını test etmek öğrencilerini
ve havaalanı personeli sağlamak,

4) Projenin sonuçlarını hem üniversite hem de 
havalimanı paydaşlarına yaymak 



Project website

https://www.skillup-air.eu/

https://www.skillup-air.eu/
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