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Koronavirüs pandemisi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık; artan 

uçuşlar ve yolcu sayılarına rağmen büyük bir krizin içine doğru sürükleniyor. Pandemi sürecinde 
yaşanan işten ayrılmalar, yaşanan küresel en�asyon, ekonomik sorunlar ve bölgesel savaşlar krizin 
başlıca nedenleri olarak görülüyor. 

 
 PANDEMİDE SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE NELER YAŞANDI 
 
Mart 2020’ de Dünya Sağlık Örgütü, “Küresel Pandemi” ilan etmişti. Dünya genelinde hastalığa 

bağlı ölümlerin artması ile birlikte başta seyahat kısıtlamaları olmak üzere ülkeler katı tedbirler aldılar. 
Alınan tedbirler, bu boyutta bir krize hazır olmayan havacılık sektörünü çok ciddi sarsmıştır.  

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yaptığı açıklamaya göre bu süreçte havacılık sektörü 
küresel boyutta 113 Milyar Dolara yakın net zarar etmiştir. 

Uçuşların durması ve zararların artmasıyla havacılık sektörü çalışanları çok hızlı bir şekilde işlerini 
kaybetmişlerdir.  

Emirates 9.000, Katar Airways 6.000, SAS 2.000, Lufthansa 10.000, Alitalya 6.800, AirFranc e 
2.000 çalışanını işten çıkartmıştır.  

Uçuş ekiplerinin haricinde birçok havalimanında operasyonların durması sebebiyle kargo ve bagaj 
hizmetleri çalışanları da işlerini kaybetmişlerdir. İşlerini kaybeden havacılık sektörü çalışanları farklı 
işler bulmuşlar, yeni kariyer planları yapmak zorunda kalmışlardır.  

Avrupa ve dünya genelinde havacılık sektöründe yaklaşık 2 milyon kişinin bu süreçte işini 
kaybettiği sendikalar tarafından duyurulmuştur.  

Ülkemizde ise; bu süreçte alınan tedbirler, sendikaların öncülük ettiği anlaşmalar ile işten 
çıkarmalar yaşanmamıştır. Havacılık sektörünün başat oyuncusu olan Türk Hava Yolları, yaşanan krizi 
Hava İş Sendikası ile ortak aldığı kararlar ve fırsata dönüştür meyi bildiği kargo operasyonları ile en 
az zararla atlatabilmeyi başarmıştır.  

 
 PANDEMİDE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜ  
 
Pandemiye karşı alınan tedbirlerle birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren havacılık şirketleri süreci 

öncelikle devletten aldıkları desteklerle atlatmaya çalışmışlardır. Bu tedbirler, direkt olarak çalışana 
devlet tarafından ödenen “Kısa Çalışma Ödeneği”, şirketlere uygulanan vergi indirimleri, KDV 
mua�yetleri gibi kalemleri kapsamaktaydı. Bu tedbirlerin yetersiz kaldığı durumlarda ise kısa süreli 
ücretsiz izin kullanımı gibi ek tedbirlere başvurulmuştur. 

Türk Hava Yolları, Onur Air, Pegasus bu süreçten en çok etkilenen havacılık şirketleri olmuşlardır. 
Onur Air pandemi öncesi başlayan ekonomik sorunlarını aşamadığı için bu süreçte faaliyetlerini 
durdurmak zorunda kalmıştır. Türk Hava Yolları ve Pegasus ise Kısa Çalışma Ödeneği ve diğer devlet 
desteklerinden yararlanmıştır.  Ancak Kısa Çalışma Ödeneği süreciyle birlikte ülkemizdeki sektör 
çalışanları maaşlarında neredeyse %80 - %90 arasında kayıplar yaşamışlardır. 

 



 

 
Yaşanan bu kayıpların önüne geçmek ve çalışanların istihdamının devamı için havacılık 

sektörünün en fazla üyesine sahip olan Hava-İş Sendikası üyelerinin çalışma hayatında yaşadığı 
zorlukları ve maddi kayıpları göz önüne alarak THY ile anlaşma yapmış ve bu sayede üyelerinin 
istihdamının devamını garanti altına alınmıştır.  

Anlaşma ile THY Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından çıkmış, çalışan maaşlarındaki kayıp %30 
ila %50 arasında sınırlı kalmıştır. Maaşlara ek olarak Toplu İş Sözleşmesi gereği alınan ikramiye, 
sosyal yardım, kreş yardımı ve diğer tazminatlardan hiçbir kesinti yapılmamıştır. Bu sayede çalışanlar 
Kısa Çalışma Ödeneği döneminde yaşadıkları %80 - %90’lık ücret kayıplarından kısmen de olsa 
kurtulmuşlardır.  Aynı dönem zarfında ne Avrupa ne de ülkemizdeki havacılık çalışanları kesintilere 
rağmen bu seviyelerde maaşlar alamamışlardır. Yapılan bu anlaşma Türk Hava Yolları’nın iştirakleri 
ve sektörün diğer işverenlerine örnek teşkil etmiştir. 

  Bu anlaşmanın en büyük kazancı, çalışanlar Avrupa ve diğer hava yollarında olduğu gibi 
işlerini kaybetmemiştir. Türk Hava Yolları da tecrübeli çalışanlarını elinde tutmayı başarmış, artan 
kargo operasyonu ile pandemi süreci boyunca rakibi olan Avrupa ve Körfez ülkeleri havayolu 
şirketlerinden daha az zararla süreci atlatmıştır. 

 
 PANDEMİ SONRASI SÜREÇ 
 
Tüm dünyada 2021 sonu itibariyle pandemi tedbirlerinin azaltılması ile birlikte sektör yeniden 

canlanmış hızlı bir ivme ile büyümeye başlamıştır. Bu süreçte başta işçi çıkarma yöntemi ile pandemi 
krizini çözmeye çalışan havayolu şirketleri  ve  havalimanı işletmeleri tecrübeli personel arayışına 
gitmişlerdir. Ancak işten ayrılan ve farklı kariyer planları yapan çalışanlar, ekonomik olarak daha iyi 
şartların sunulmadığı Avrupa ülkelerinde eski işlerine dönmek istememişlerdir.  

2022 yılının ilk aylarından itibaren Almanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde 
yer hizmetleri çalışanları, bagaj hizmetleri çalışanları sayıca yetersiz olduğu için ciddi sorunlar 
yaşamıştır.  

Ayrıca Emirates, Katar Airways, Lufthansa, British Airways olmak üzere  bir çok havayolu şirketi 
tecrübeli pilot, kabin memuru arayışlarına başlamışlardır.  

Hem ülkelerindeki Sendikalar, hem ülke otoritelerinden alınması gereken izinler bir türlü 
çıkmayınca, havacılık sektörü Avrupa kıtasında pandemi öncesi rakamlarını yakalama fırsatını 
kaçırmıştır.  

Yaşanan uçuş aksaklıkları ve iptalleri, bagaj problemleri, biletleme ve satış sorunları sebebiyle  
süreç tam anlamıyla kaosa dönüşmüştür. 

Buna ek olarak Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik krizi daha da arttırmış, 
yükselen enerji fiyatları Avrupa ülkelerine görülmemiş enflasyon oranları olarak geri dönmüştür. 

Yaşanan bu yüksek enflasyon ve iş gücü ihtiyacı karşısından Unite, Ver.di gibi Avrupa havacılık 
sektörü sendikaları, işverenlerle yaptıkları görüşmelerde talep ettikleri ekonomik refah ve özlük 
haklarını elde edemedikleri için grev ve iş yavaşlatma süreçleri başlatmışlardır. Çalışan yetersizliği ve 
yönetim zafiyetleri sonucu büyük bir kriz yaşayan Avrupa Havacılık Sektörü bu grevle birlikte, çözüm 
üretemez hale gelmiş yaşanan kriz daha da derinleşmiştir.  

 
HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN PERSONEL TALEPLERİ 

 
İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki havaalanları, yaşanan tecrübeli yer hizmetleri 

çalışanları, bagaj hizmetleri çalışanları açıklarını kapatmak için başta Türkiye olmak üzere bu alanlarda 
çalışan tecrübeli personel arayışına girmişlerdir.  

 
 
 



 
 
İlgili ülke otoriteleri ve Sendikalar tarafından çalışma şartları ve izinleri henüz 

netleştirilememiştir. İş ilanlarındaki çalışma süresi belirsizliği, vaat edilen maaşlar konusundaki 
belirsizlikler nedeniyle cazip görünen bu tekliflere rağbet gösterilmemiştir.  

Bu konuda Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü her ne kadar resmi bir işe alım süreci 
başlatılmamış olsa da, 13 Temmuz 2022 tarihinde bir açıklama yaparak şu mesajı vermiştir; “Türk sivil 
havacılığının yükselişinin aynı şekilde devam etmesi amacıyla okçular tepesini asla terk etmemenizi 
sizden bilhassa rica ediyoruz.” 

Edinilen bilgilere göre, Almanya’daki havayolu şirketlerinin Türkiye’de açmış olduğu 7 Bin 200 
kişilik iş ilanına 44 başvuru olmuş kabul alabilen sayısı ise sadece 1 kişi olmuştur.  

  
PANDEMİ SONRASI TÜRK SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜ 
 
2021 Yaz aylarından itibaren azalan pandemi tedbirleri ile birlikte artan uçuş sayıları ülkemizdeki 

havacılık sektörü için can suyu olmuştur. Başta Türk Hava Yolları, Pegasus  gibi şirketler yolcu sayılarını 
artırmışlardır. İGA başta olmak üzere havalimanları ağırladıkları yolcu sayılarını artırmışlardır.  

2021 yılı sonunda tüm dünyada hızla eski rakamlarını yakalamaya başlayan havacılık sektöründe 
küresel çapta yeni iş fırsatları da doğmuştur. Birçok havayolu şirketi pilot, kabin memuru, yer hizmetleri 
çalışanları arayışını sürdürmektedir. 

Pandemi sürecinin ortasında Hava – İş Sendikasının THY ile yaptığı anlaşma hem mevcut 
çalışanların haklarını korumuş, hem de Türk Havacılık sektöründe yeni istihdamların önünü açarak 
Avrupa'daki krizin benzerinin önüne geçmiştir. 23.000’den fazla üyesinin iş bağını korumayı başarmış 
sektörün diğer işverenlerine de bu konuda önemli bir örnek teşkil etmiştir.  

27.Donem Toplu İş Sözleşmesi sürecine kadar yapılan kesintilerle ilgili ara zamlar alan Hava - İş 
Sendikası 2022 yılının başında imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle  %60 + Enflasyon oranında bir zam 
alarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Aynı sözleşme uyarınca ikinci 6 aylık dilim için Enflasyon +5 
oranında bir zam daha alarak üyelerinin zorlaşan hayat şartlarına karşı korumayı sürdürmektedir. 

Avrupa ülkelerinde ise Ver.di ve Unite gibi sendikalar, işverenlerle yaptıkları görüşmelerde 
ülkelerindeki enflasyon oranının altında rakamlarda zam alabilmişlerdir. Bu da Avrupa ülkelerinde 
havacılık sektöründe çalışmanın cazibesini kaybetmesine ve yeteri sayıda personel bulunamamasına 
sebep olmaktadır. 
 
 

 

                                                                                                                                                                                


