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Değerli Üyelerimiz; 28 Mart 2022 

tarihindeki olağanüstü genel 

kurulda yönetim görevinin bizlere 

takdir edilmesinden itibaren sizlerle 

SMS, mail ve sosyal medya üzerinden 

iletişimimize önem verdik. THY ekip 

terminali ve eğitim binasına 

yerleştirdiğimiz kiosklarımızla 

duyurularımızı sizlere ulaştırmaya 

başladık. Yakın zamanda da 

Sabiha Gökçen Havalimanına bir 

kiosk yerleştirerek daha fazla üye 

ve meslektaşımıza ulaşmayı 

hedefliyoruz. Bu yayınladığımız ilk 

bülten ile de belirli periyodlarla 

yayınlayacağımız 

bültenlerle sizleri 

çeşitli konularda 

bilgilendirmek 

istiyoruz. Öncelikle, 

derneğimizin asıl 

üye sayısının 

01.12.2018 tarihinde 

3894 iken şu an 

4800'ü aştığını ve her geçen gün de 

artmaya devam ettiğini, aktif olarak 

şirketlerde uçuşlarına devam etmekte 

olan meslektaşlarımızın yanında, 

geleceğimiz olan genç meslektaşlarımızın 

da aday üye olarak derneğimize 

katıldığını belirtmek isterim. Emekli olan 

meslek büyüklerimizin de üyeliklerini 

devam ettirerek bizlere güç 

katması özellikle çok sevindirici.

Beklenmedik gelişmelere karşı sizi ve 

ailenizi koruyabilecek bir sistem olan 

lisans kaybı sigortasına talepler 

devam etmekte olup şu ana kadar 

1265 üyemiz sisteme dahil olmuştur. 

Başladığımızdan bugüne 

kadar 4 üyemize 

rahatsızlıklarından dolayı 

Kalıcı Lisans Kayıpları için 

1,2 milyon USD, 18 üyemize 

de Geçici Lisans Kaybı için 

382,500 USD ödeme 

yapılmıştır. 

Oluşturduğumuz pilot 

istihdam havuzumuzda, toplam 209 kaptan 

ve ikinci pilot üyemiz ile yeni mezun ve 

eğitimine  devam eden 581 aday 

üyemiz bulunmaktadır. Pilot alımları için 

zaman zaman ilanlarımız olmakta ve 

yaptığımız tüm ziyaretlerimizde 

meslektaşlarımızın istihdamı konusunu 

gündeme getirmekte olduğumuzu belirtmek 

isterim. Açılan pilot alım ilanlarına başvuran 

aday üyelerimizin seçim süreçlerine 

hazırlıklarına destek olmak maksadıyla “Pilot 

Mülakatı Başarı Semineri” ve “Mülakat 

Stresini Yönetebilmek ve Başarmak” 

konularında 2 gün süreli online bir eğitim 

planlanmıştır. Eğitime özellikle genç 

meslektaşlarımızın ilgisi büyük olmuş ve 415 

meslektaşımızın katılarak yararlanması 

bizleri mutlu etmiştir. Eğitim bedeli 

derneğimiz tarafından karşılanmıştır. Ayrıca 

sabit tabanlı A320 simülatöründe, eğitmen 

gözetiminde eğitim için de anlaşma 

sağlanarak meslektaşlarımızın hizmetine 

sunulmuştur.
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Talebimiz üzerine, SHGM ev sahipliğinde 

16 EYLÜL 2022 tarihinde “Sivil Havacılık 

Sağlık Mevzuatı revizyonu” konulu çalıştay 

gerçekleştirilmiştir. Sağlık mevzuatımız, 

havacılık personelinin sağlık muayene 

kurallarını ve bunların uygulama usullerini 

belirtmek üzere 15.06.2017 tarihinden 

itibaren yürürlüktedir. Çalıştayda periyodik 

sağlık muayenelerinde yapılan uygulamalar, 

yaşanılan sorunlar ve yaşanan iş gücü 

kayıpları vb. konularda fikirlerimizi paylaştık. 

FAA ve EASA üyesi ülkelerde olduğu gibi 

yenileme ve temdit muayenelerinin, tek AME 

tarafından yapılmasını teklif ettik. Son 

dönemde muayenelerde karşımıza gelen, 

kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına 

dair açık rıza beyanının uygulama esasları 

hakkındaki çekincelerimizi ileterek 

uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini 

talep ettik.  

HGM tarafından Haziran 2022'de Syayınlanan genelge ile çok pilotlu 

uçak için ilk kez tip yetkisi eğitimi alacak 

pilotların 01.10.2022 tarihinden itibaren 

AUPRT eğitimi almış olduklarını 

belgelemelerinin ön şart olacağı 

belirtilmişti. Ancak mevcut mevzuatlara 

uygun şekilde uçuş eğitimlerini 

tamamlamış ve pandemiden dolayı 

uzun zamandır işsiz olarak bekleyen 

pilotların ihdas edilen bu yeni ön şart ile 

hem maddi yönden mağduriyet 

yaşayacağı, hem de bir bölümünün bu 

eğitim alamamaları veya gecikme ile 

almaları durumunda işe alım 

süreçlerine katılma imkanı 

bulamayacağı düşüncesi ile,  Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğüne 

uygulamanın makul bir süre 

ertelenmesi için başvurulmuştur. 

Başvurumuzu dikkate alıp 

değerlendirerek bu şartın 30.06.2023 

tarihine kadar ertelenmesi kararı alan 

SHGM'lüğümüze genç 

meslektaşlarımız adına teşekkürlerimizi 

ifade ediyoruz.

ALPA, 6-8 Ekim 2022 tarihleri Tarasında İstanbul Atatürk 

Havalimanı Eski Dış Hatlar Terminal 

Apronunda yapılacak İSTANBUL 

Aİ ına katılımcı RSHOW 2022 fuar

olarak davet edilmiştir. Tüm değerli 

üyelerimizi fuar süresince E-18  

standımızda ağırlamak bizleri mutlu 

edecektir. Fuara giriş ücretsizdir.  

Detaylı bilgi için 

https://www.istanbulairshow.com/ 

adresini ziyaret edebilirsiniz.



AMBULANS DETAYLARI

Ac�l-Muayene-Müdahele-Hastaneye Transfer

Ac�l-Muayene-Yer�nde Müdahele-Yer�nde Tedav�

Hastaneler ArasıTransfer

Tetk�k Amaçlı HastaneyeTransfer

Taburcu

Tıbb� Kayıt / Üyel�k Sorgulama ve Danışmanlık

Mob�l Uygulama İnd�rme

TOPLAM KAYIT

SAYI

2

3

0

1

1

126

211

344

TIBBİ DANIŞMANLIK HİZMETİNİN DAĞILIMI

Koronav�rüs (Cov�d-19) hakkında

Kard�yak sorunlara �l�şk�n danışmanlık

Kanser �le �lg�l� danışmanlık (Akc�ğer / meme kanser�)

Soğuk Algınlığı �çer�kl� ş�kayetler

Alt-Üst Solunum Yolu Enfeks�yonları

Tahl�l sonuçlarına �l�şk�n sorular

Alerj� kaynaklı ş�kayetler

Genel durum bozukluğu

D�yabet�k ş�kayetler

M�de sorunları

Tans�yon

M�gren

Göz konulu sorular

Hastane b�lg�s� / hang� hastane?

Nöbetç� Eczane

İlaç b�lg�s� sorgulama

Üyel�k hakkında b�lg� sorgulama

Hastane b�lg�s� / hang� bölüm / branş?

Siz değerli üyelerimizi, 01.06.2022 tarihinde Medline şirketi ile 

yapılan anlaşma ile Acil Yardım ve Tıbbi Danışmanlık hizmeti 

kapsamına aldık. Derneğimize üye tüm asil ve emekli üyelerimiz 

ile bundan sonra derneğe üye olacak tüm meslektaşlarımız 

MEDLINE Tıbbi Danışmanlık ve Acil Sağlık Hizmetlerinden 

01.07.2023 tarihine kadar ücretsiz faydalanabilecektir. Detaylarını 

web sayfamızda bulabileceğiniz hizmet için, bir aylık süreçte 211 

üyemiz uygulamayı yükleyerek Medline üyelik işlemlerini 

gerçekleştirmiştir. Bugüne kadarki kullanım sayısı ve nedenleri 

tabloda belirtilmiştir. Böyle bir hizmete ihtiyaç duymamamızı 

dilemekle birlikte, ihtiyaç halinde ücretsiz acil yardım ve tıbbi 

danışmanlık imkanından yararlanmak için uygulamayı akıllı 

telefonlarınıza yüklemenizi önemle hatırlatıyoruz. 

Detaylı bilgi için https://www.talpa.org/haber/talpa-uyeleri-medline-
guvencesinde/

MED-LINE ÜYELİKLERİ
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eriyodik sağlık muayeneleriniz için Pbaşvurduğunuz yetkilendirilmiş 

sağlık merkezlerinde, kişisel verilerin 

işlenmesi ve aktarılmasına dair açık 

rıza yazısı imzalatılması 

uygulamasından duyulan rahatsızlığın 

yönetimimiz gündeminde olduğunu ve 

giderilmesi için tüm çabanın 

gösterildiğini ifade etmek isteriz. 

ivil Havacılık Genel Müdürlüğünün S24.06.2022 tarihinde Ekip Geçişleri 

konulu genelgesi ile belli aylarda yurt 

içerisinde şirket değiştirme ve Türk 

Pilotların yabancı havayolu işletmelerine 

geçiş sürecinde kısıtlamalara gidilmiştir. 

Değişiklikle, Türkiye'deki havayolu 

işletmelerinden ayrılarak yabancı 

havayollarına geçmek isteyen pilotlara 

lisans verifikasyonu için 6 ay bekleme 

süresi getirilmekte, sözleşmeden doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmemeleri 

halinde ise bu bekleme süresinin daha da 

uzayacağı anlaşılmaktadır. Çalışma 

hürriyetine aykırı olarak 

değerlendirdiğimiz söz konusu genelgenin 

gözden geçirilmesi için öncelikle Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğüne resmi yazı 

ile müracaat edilmiştir. Uygulamanın 

devam etmesi üzerine yürütmenin 

durdurulması ve genelgenin iptali için 

yargı yoluna gidilmiştir. Yasal süreç devam 

etmekte olup titizlikle takip edilmektedir. 

Sorunun nihai çözümü için ilgili 

merciler nezdindeki girişimlerimiz 

sürmektedir. Konuyla  ilgili 

bilgilendirmeye 

h�ps://www.talpa.org/wp-

content/uploads/2022/09/muayene-kvkk-

acik-riza-bilgi-notu.pdf

 linkinden ulaşabilirsiniz.

6-8 EKİM 2022 - İSTANUL AİRSHOW – ATATÜRK HAVALİMANI

28-29 EYLÜL 2022 - ECA BAŞKANLAR TOPLANTISI - KOPENHAG

24-27 EKİM 2022 – ASSOCIATION OF STAR ALLIANCE PILOTS (ASAP) KONFERANSI - İST.

9-11 KASIM 2022 - IFALPA PROFESSIONAL AND GOVERNMENT AFFAIRS COMMITTEE YILLIK TOPLANTISI - İST.
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