
Değerli üyelerimiz, 

 

Sizlerin büyük güven ile bizlere vermiş olduğunuz emanete layık olmak istek ve 

arzusuyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Göreve gelirken ifade etmiş olduğumuz şeffaf 

yönetim anlayışı doğrultusunda,  ilk Yönetim Kurulu toplantımızda, belirli dönemlerde 

üyelerimize faaliyet raporları verme kararı aldık. Bu kapsamda; görevi devraldığımız günden 

beri başlattığımız çalışmalarla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

  

 1953 yılından itibaren Ülkemizi dünyaya bağlayan İstanbul Atatürk Havalimanından 

unutulmaz anılarla 06 Nisan 2019 itibariyle ayrılarak, yeni yuvamız İstanbul Havalimanına 

taşınıyoruz. Bu süreçte İstanbul Havalimanında üyelerimize sağlanabilecek hizmetler 

konusunda çalışmalarımız devam etmekte olup en kısa zamanda sizlerle paylaşılacaktır.     

 

Mevcut web sitemizin güncellenmesi çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bununla 

birlikte çalışmalarına devam ettiğimiz akıllı telefon TALPA uygulamamız da devreye 

girecektir. Bu yolla tüm üyelerimizle ve meslektaşlarımızla etkin, çabuk ve sürekli iletişimi 

sağlamayı hedefliyoruz. Uygulamamız sayesinde elektronik üyelik kartları, üyelerimize 

sağlanan indirimlerin güncel takibi, önemli duyuruların anında ulaştırılabilmesi, üyelik 

işlemlerinde kolaylık gibi bir çok avantaj elde edilmiş olacaktır.… …………………………   

 

TTC nin millileştirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Gerçekleştirildiğinde 

hem üyelerimize hem de diğer meslektaşlarımıza hızlı, güvenilir, milli ve bu sayede daha 

uygun şartlarda dil sınavı imkanı sağlanmış olacaktır. ……………………………………… 

 

IFALPA ve ECA içerisindeki mevcut komite ve çalışma gruplarıyla uyumlu olarak 

oluşturulmuş Komitelerimizin çalışma prensiplerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar 

yapılmıştır. Bu maksatla tüm üyelerimize mail yoluyla çağrı yapılmış ve gönüllü olan 

üyelerimiz istekli oldukları komitelere yerleştirilmiştir. Yönetim olarak hedefimiz, 

meslektaşlarımızdan komitelerimizin alanlarında konu uzmanları oluşturmaktır. Bu şekilde, 

komitelerimizde görev yapan konu uzmanlarımızın, konularıyla ilgili olarak hem uluslararası 

hem de ulusal ortamda meslektaşlarımızın ortak çıkarları ve emniyetli uçuş şartlarının 

sağlanması ile ilgili çalışmalar yaparak ve/veya mevcut çalışmalara katılarak uzun yıllar 

uzmanı olacakları konuların takibini gerçekleştirme imkanını bulmaları hedeflenmektedir. 

Böylece, yönetimler değişse de konu uzmanı komite üyelerinin, çalışma ve faaliyetlerine 

devam ederek hem ulusal hem de uluslararası alanda söz sahibi olan, gündem belirleyen, 

gelişmelere müdahale edip yön veren bir yapının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 

Bilindiği üzere yakın zamanda, TSK’da görev yapmakta olan pilotların zorunlu 

hizmet süreleri 21 yıla çıkarılmıştır. Bu kanun, 21 yılını doldurmadan Silahlı Kuvvetlerden 

ayrılmış ve sivil havacılıkta görev yapmakta olan pilotlara da geriye dönük olarak 

uygulanmasının yolunu açmış durumdadır. Meslektaşlarımızı etkileyecek olan bu konuyla 

ilgili olarak inisiyatif alınarak bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı ile bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda bir yandan Silahlı 

Kuvvetlerimizi desteklemek için gerekenler değerlendirilirken, bir yandan da kapsam 

içerisinde olacak meslektaşlarımızın haklarının en iyi seviyede korunması için gereken 

konularda çalışma yapma kararı alınmıştır. Konuyla ilgili olarak sadece üyelerimize değil, 

tüm meslektaşlarımıza yaptığımız çağrı ile önerilerin toplanması çalışması başlatılmıştır. 

TALPA’ya ulaşan öneriler titizlikle değerlendirilmektedir. En kısa zamanda, etkilenen tüm 

tarafların katılımıyla bir çalıştay yapılması planlanmıştır. Çalıştaydan etkin bir yol haritasıyla 

çıkılabilmesi için görüşme ve toplantılara devam edilmektedir.  



 

Bu yıl 26 Nisan Pilotlar günü kutlamasını, uygun olan tüm üyelerimizin katılımıyla, 

yorucu mesaimizden bir nebze nefes aldırarak, bir arada eğlenebileceğimiz bir anlayışla 

düzenlemeyi amaçladık. Bu gece vesilesiyle birlik olarak birbirimize sahip çıkıp destek 

olabileceğimizin göstergesi olacak bir sosyal sorumluluk projesini de başlatmayı 

planlamaktayız. 26 Nisan günü sabah Taksim’de Atatürk Anıtında yapacağımız törende, 

üniformalarımızla kalabalık bir katılımla birlikte olma, bu ülkeyi, bu özgür gökleri bizlere 

emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e saygımızı, minnettarlığımızı ve 

takipçisi olduğumuzu hep birlikte ifade etme çağrımızı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

 

Yönetimi devraldığımız ilk günden itibaren sektörümüzdeki tüm taraflarla etkin, 

samimi temasların kurulması ve devam ettirilmesi düşüncesiyle ziyaretler icra edilmiş ve de 

sürdürülecektir. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan ziyaretlerden çok olumlu geri dönüşlerle 

ayrılınmış, meslektaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda faydası olabilecek 

iletişim kanalları oluşturulmuştur.  

 

Bireysel lisans kaybı (kalıcı veya geçici) ve işsizlik sigortası konusunda dünya 

standartlarında bir sözleşme için, uluslararası faaliyet gösteren firmalarla görüşmelerimiz 

devam etmektedir. Kısa sürede bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Sizlerden aldığımız güç ve güvenle çalışmalarımıza devam ederken bizim de yönetim 

olarak sizlerden bir isteğimiz olacaktır. Üyelerimiz ve meslektaşlarımızın karşılaştığı gerek 

kişisel gerekse mesleki konulardaki problemlerle ilgili olarak, yanlarında olabilmemiz için 

öncelikle konudan bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Sizler de takdir edersiniz ki, sadece 

yönetimde olan kişilerin bu anlamda her konudan haberdar olması imkansızdır. Bugüne kadar 

bizlere ulaşan her konuda, imkanlarımız doğrultusunda gerekenler yapılmış ve yapılmaya 

devam edilmektedir. Gücümüz Birliğimiz anlayışıyla, meslektaşlarımıza el uzatabilmemiz 

için, bilinmesi gereken prensibiyle, paylaşımlarınızı bekliyoruz. Yönetimle paylaştığınız 

konularla ilgili olarak, üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olmanız ve TALPA’nın 

gücünü ve desteğini yanınızda hissetmeniz en büyük dileğimiz, Gücümüz Birliğimizdir.  

 

Saygılarımızla, 

 

TALPA Yönetim Kurulu,   


