
delivers tailored solutions



H A K K I M I Z D A

TURNKEY AVIATION;

Türkiye ve bölgemizdeki havacılık
şirketlerine modifikasyon/tamir, uçuşa
elverişlilik ve organizasyon
konularında ilgili havacılık kurallarına
uygun anahtar teslim çözümler
sunmak üzere kurulmuştur.



FAALİYET KONULARI

ETSO/TSO/PMA 

onayları

Belgelendirme / 

organizasyon

onayları

Tedarikçi olmak

Havaaracı 

Modifikasyon / 

Tamir

Havacılık 

Eğitimleri
Geçici Yöneticilik

Sertifikasyon



HAVAARACI MODİFİKASYON/TAMİR

TURNKEY AVIATION;

ve çözüm ortakları filonuzun
majör veya minör modifikasyon / 
tamir ihtiyaçlarında güvenilir
tasarım ve üretim partnerinizdir.



HAVAARACI MODİFİKASYONLARI

TURNKEY AVIATION;

- kabin içi modifikasyon

- yapısal / mekanik modifikasyon

- aviyonik / elektrik modifikasyon

- uçak sistemleri modifikasyonu

- livery değişikliği

gibi ihtiyaçlarınızda gerçekçi, hızlı
ve yenilikçi çözümler sunar. 



HAVAARACI MODİFİKASYONLARI

TURNKEY AVIATION;

VIP / business jetinizin
modifikasyon ihtiyaçlarını sizin
zevkinize uygun şekilde ve yüksek
standartlarda realize eder.



MAJÖR/MİNÖR TAMİRLER

TURNKEY AVIATION;

tamir prosedürünü en kısa
zamanda sağlayarak
havaaracınızın yerde kalma
süresini kısaltır, yatırımınızı ve 
operasyonunuzu korur. 



SERTİFİKASYON

TURNKEY AVIATION;

kuruluşunuza ait olan tasarım veya
uçak parçalarının (veya özgün
malzemelerinizin) sertifikasyonunu
ve havaaraçlarında kullanımını
mümkün kılar. 



ETSO / TSO / PMA ONAYLARI

TURNKEY AVIATION;

ilgili havacılık kurallarında
şartnameleri ayrıca belirtilmiş
parça/teçhizatlar için
ETSO/TSO/PMA onayını almanızı
sağlar.



ORGANİZASYON ONAYLARI

TURNKEY AVIATION;

havacılık hedeflerinize uygun
organizasyon onayları için
kuruluşunuzu, yöneticilerinizi ve 
personelinizi hazırlar, 
belgelendirilme projenizi
ekibinizle beraber yürütür.

ONAY

Tasarım

Part 21J

Üretim

Part 21G

Bakım

Part 145

CAMO/SYK

Part M



OEM’LERE TEDARİKÇİ OLMAK

TURNKEY AVIATION;

kuruluşunuzun OEM’lere (Airbus, 

Boeing, GE, Honeywell…) Tier 1 
hizmet/ürün sağlayabilmesi için; 

- organizasyonunuzu, 

- kalite yönetim sisteminizi,

- konfigürasyon yönetim sisteminizi

geliştirir.

Havaaracı, motor veya pervane (H/M/P)
veya havaaracı parçası

Sertifikasyon

(H/M/P)

Tasarım
(H/M/P)

Üretim/ 
Tasarım



HAVACILIK EĞİTİMLERİ

TURNKEY AVIATION;

kuruluşunuzun havacılık hedefleri
doğrultusunda ihtiyaç duyduğu
organizasyon ve teknik eğitimleri
sağlar:

- Part 21J tasarım,

- Part 21G üretim, 

- Part 145/M bakım/bakım yönetimi, 

- AS9100 kalite yönetim sistemi, 

- Emniyet Yönetim Sistemi,

- İnsan faktörü, 

- Teknik eğitimler



GEÇİCİ YÖNETİCİLİK

TURNKEY AVIATION;

kuruluşunuzun kendi yöneticileri
yetişmekte iken, sivil havacılık
kuralları veya ticari anlaşmalarınız
gereği yetkinlik ve havacılık tecrübesi
gerektiren pozisyonlarınız için geçici
yönetici görevlendirmesi yapabilir:

- Kalite Yöneticisi

- Bakım Yöneticisi

- Tasarım Organizasyonu Yöneticisi

- Üretim Organizasyonu Yöneticisi

- Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yöneticisi



TURNKEY AVIATION FARKI

• TURNKEY AVIATION ve çözüm ortakları alanında
en geniş kabiliyetlerine sahip, en dinamik ve 
esnek ekiplerindendir:

• Birçok havaaracı modifikasyonu ve tamiri projesi
tamamlamışlardır.

• EASA/FAA/SHGM onaylı organizasyonların
sorumluluğunu üstlenmişlerdir.

• Size gerçek tecrübesi olan konusunda
uzman ve kendisini kanıtlamış profesyoneller
hizmet verir.

Uzmanlık

Tecrübe

Performans

TURNKEY AVIATION’ı tercih etmeniz için çok neden vardır:



TURNKEY AVIATION FARKI

• Projeleriniz kuruluşunuzun ritmine uygun olarak
mümkün olan en kısa sürede ve sivil havacılık
kurallarına tam uyumlu şekilde tamamlanır.

• Proje hayat döngüsü maliyetlerinizi ve yatırımınızı
optimumda tutacak şekilde belirlenir.

Optimum 

Proje Süresi

Minimum 

Maliyet

Kurallara

Tam Uyum

Yüksek

Performans

TURNKEY AVIATION’ı tercih etmeniz için çok neden vardır:



TURNKEY AVIATION FARKI

• Projeler ve eğitimler, ilgili ekiplerinizin tam 
katılımı ile yürütülür, ortak başarı her zaman 
mutlak hedeftir. 

• Fikirleriniz ve geri beslemeleriniz titizlikle
değerlendirilir.

• Proje sonrasında da başarınızın devamı için
ekibinize yol göstermeye ve onların tecrübe
kazanmasına destek olmaya devam edilir.

TURNKEY AVIATION’ı tercih etmeniz için çok neden vardır:



TURNKEY AVIATION ÇÖZÜM ÜRETİR!

TURNKEY AVIATION kuruluşunuzu
havacılık hedeflerine ulaştırır, 
anahtar teslim çözüm üretir.

TURNKEY AVIATION 
değer yaratır !
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