HAKKIMIZDA
2013 yılının 4. çeyreğinde kurulan Momentum Havacılık, kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen
ekibimizin yıllara dayanan deneyimleri ile sizlerin taleplerinize uygun olarak basit ve akılcı çözümler
sunarak imkansızı sizin için mümkün kılmaktadır.
Bugüne kadar havacılık sektöründe başarıya ulaştırdıkları birçok proje bulunan ekibimiz,
başarı seviyesini yükseltmek için her biri konusunda uzman kişiler ile çalışmaktadır.
Momentum Havacılık, havacılık firmalarına, özel jet sektöründe uzman olduğumuz uçak işletme
yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak düzenlemelerin yapılması,
takibi ve gözetimi konularında profesyonel olarak hizmet vermekte; ayrıca hava aracı kiralama
hizmetimiz ile taleplerinize yanıt vermektedir.
Momentum Havacılık, şirketiniz adına veya sizin adınıza beklentilerinizi tam olarak karşılamak
üzere ihtiyacınız olan doğru çözümleri sunmaktadır.

VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE DEĞERLERİMİZ
Vizyonumuz;
"Sunacağımız efektif ve akılcı çözümler ile özel jet sektöründe birinci tercih olmak ve
sürekliliğini sağlamaktır.”

Misyonumuz;
"Uçuş emniyetinden asla taviz vermeden hizmet verdiğimiz firmalar ile uzun soluklu ve güvene
dayanan ilişkiler kurmaktır.”

Değerlerimiz;
“Biz; Müşteri odaklıyız, Emniyetliyiz, Zamanında çözüm sunarız, Sürekli gelişim gösteririz ve
Güveniliriz. Gücümüz; Bilgimiz, Deneyimimiz ve Takım ruhumuzdur.”
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HAVACILIK DANIŞMANLIĞI VE YÖNETİMİ
1- Yatırım - Fizibilite
Momentum Havacılık, işletmenizin hedeflerinize uygun olarak fizibilite çalışmalarında
bulunarak, yapılacak yatırımların verimlilik ve karlılıklarının ölçülmesi hizmetini vermektedir.

2 - Hava Aracının Teknik Kabulü - PPI (Pre-Purchase Inspection)
Hava aracınızı ister yeni ister kullanılmış alın, satan taraftan kabulü tamamen teknik bir konu
olup karmaşık bir işlemdir. Hava aracının satın alma öncesi teknik kontrolünü ve testlerini, fiziksel
durumunun ve legal evraklarının kontrol edilmesini içeren hava aracının teknik kabulü işlemleri
tarafımızca gerçekleştirmektedir.
Momentum Havacılık, eski hava aracınızın satışında size en iyi müşteri portföyünü sunmakta
ve satış işlemlerini sizin adınıza yürütmektedir.

3 - Havacılık Şirketi Kurulum İşlemleri
Kendi işletme ruhsatınızı (A.O.C) almayı talep etmeniz halinde;
•

Ön izin talep dosyasının hazırlanması,

•

Asıl ruhsat başvuru dosyası,

•

Uçak tescil işlemleri,

•

Uçucu ve yer personeli temini ve eğitimlerinin koordinasyonları,

•

Şirket organizasyonun SHY-6A talimatına uygun olarak oluşturulması,

•

Kalite ve SMS Yönetimi Sistemlerinin kurulumu,

•

Dokümantasyonların hazırlanması (İşletme El Kitabı A/B/C/D, SUYEK, Kalite El Kitabı,

Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı, Güvenlik El Kitabı, Asgari Teçhizat Listesi El Kitabı (MEL), Uçak
Bakım Programı),
•

Uçağınız için özel yetki başvurularının yapılması,

•

ELT ve Mode S kodlarının tahsis ettirilmesi,

•

Gürültü sertifikasının ve radyo lisansının alınması,

•

Uçuşa elverişlilik işlemleri,

•

Sigorta işlemleri,

•

Abonelik işlemleri (Jeppesen, FMS… vb.) ve Şirketiniz adına tüm anlaşmaların yapılması,

proseslerini en kısa süre içerisinde tamamlayarak kendi işletme ruhsatınızla (A.O.C) faaliyet
göstermeniz için prosesleri sizin adınıza koordine ve kontrol etmekteyiz.

4 - Hava Aracı Satın Alma - Satış
Hava aracı seçimi ve siparişi, profesyonel bir ekiple çalışmayı gerektiren bir uzmanlık alanıdır.
Momentum Havacılık, tecrübeli ekibi ile sizin adınıza daha iyi fiyat için pazarlık edebilmektedir.
Sizin istekleriniz doğrultusunda eski hava aracınızın satışında, size en iyi müşteri portföyünü
sunmakta ve satış işlemlerini sizin adınıza yürütmektedir.

5 - Hava Aracını Filoya Ekleme
Momentum Havacılık, hava aracının uçuşa en kısa sürede başlayabilmesi için sizin adınıza
hareket etmektedir.
Hava aracının satın alma sürecinin tamamlanmasından sonra uçağın yurt dışından transferi,
gümrük işlemleri ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) nezdinde tescilinin yapılması
konusunda danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.
Yurt dışından transfer sürecinde yeni uçağınız için uçuş ekibiniz hazır değilse uçağınız yurt içi
ve dışından anlaşmalı olduğumuz uçuş ekipleri ile uçurulabilmektedir.
Yurt içinde anlaşmalı olduğumuz işletme ruhsatı (A.O.C) sahipleri ile sizin adınıza,
beklentilerinize uygun olarak en iyi ve ekonomik çözümleri sunmaktayız. İşletme anlaşmasının
imzalanmasından sonra sizin adınıza ruhsat sahibi ile tüm prosesleri koordine ve kontrol ederek
süreçlerin hızlandırılmasını sağlamaktayız.

Sabit giderlerinizin en büyük kalemlerinden olan sigorta için, hem kapsam hem de fiyat
konusunda size en uygun çözümler sunma konusunda hizmet vermekteyiz.
Talebiniz halinde hava aracınıza, iyi yetişmiş ve tecrübeli yerli ve yabancı opsiyonları ile tip
eğitimine sahip pilot, teknisyen ve kabin memurları temin etmekteyiz. Uçuş ve yer ekibinizin tip
eğitimlerinin bulunmaması durumunda hava aracınıza uygun eğitimleri sizin adınıza koordine
ederek takiplerini gerçekleştirmekteyiz.

6 - Hava Aracı İşletme Yönetimi
Momentum Havacılık, hava aracının işletmeye alınmasının ardından müşterilerine her an
güvenli uçuş imkânını sağlayacak danışmanlık faaliyetlerini sunmaktadır.
Momentum Havacılık, operasyon esnasında tüm süreçleri kontrol altında tutarak operasyona
dair her prosesin dünya standartlarında ve regülasyonlara uygun olarak sürdürülmesini
sağlamaktadır. Momentum Havacılık’ın hedefi, müşteri memnuniyetini gözeterek tüm operasyonlara
dair geliştirici önlemler almaktır.

Momentum Havacılık, anlaşmalı olduğu yer hizmetleri kurumları aracılığıyla ile en iyi hizmeti
almanızı sağlamakta ve şirketimiz bu konuda size 7/24 destek vermektedir.
Momentum

Havacılık

operasyon

departmanı,

müşterilerimizin

dünya

üzerindeki

tüm

havalimanlarında en uygun fiyata en iyi ve en kaliteli hizmeti alabilmesini sağlayacak handling
hizmeti anlaşmalarının yapılmasına aracılık etmektedir. Sahip olduğu bilgi bankası sayesinde
müşterilerimizin en iyi hizmeti almasını sağlamaktadır.
Momentum Havacılık, dünyanın en büyük yakıt sağlayıcıları ile çalışmakta ve ilgili meydandaki
yakıt fiyatlarını sizin için araştırarak en uygun fiyatı sunmaktadır.
Momentum Havacılık operasyon ekibi, müşteri talebi doğrultusunda tüm dünyada anlaşması
olan otellerde uygun fiyatlar ile konaklama sağlama ve otellerden havalimanına transfer
ayarlamaları yapma kabiliyetine sahiptir.

7 - Hava Aracı Dökümantasyon Hazırlama
Momentum Havacılık, işletmenizin sahip olduğu hava aracına ait Türk Sivil Havacılığı
talimatları gereği hazırlanmak zorunda olan;
•

İşletme El Kitabı - Operation Manuel (OM Part A/B/C/D),

•

SUYEK Bakım Yönetimi El Kitabı - CAME,

•

Kalite El Kitabı - Quality Manuel,

•

Asgari Teçhizat Listesi - Minumum Equipment List (MEL),

•

Uçak Bakım Programı - Aircraft Customized Maintenance Programme,

•

Emniyet Sistemi El Kitabı - Safety Management System Manuel,

•

Güvenlik El Kitabı - Security Manuel,

•

Bakım Kuruluşu El Kitabı (BKEK) - Maintenance Organization Expositon (MOE),

operasyonel el kitaplarını hazırlamakta ve SHGM’den onay sürecini takip etmekte; ayrıca tüm bu
dökümanların revizyon işlemlerini takip etmektedir.

8 - Hava Aracı Bakım Yönetimi
Momentum Havacılık, hava aracının işletmeye alınmasının ardından müşterilerine her an
güvenli uçuş imkânı sağlayabilmek için bakım yönetimi konusunda danışmanlık faaliyetleri
sunmaktadır.
Momentum Havacılık, uçuş güvenliği açısından azami önem arz eden Bakım / AD / SB / Ömürlü
parça

takibini

gerçekleştirmektedir.

Planlı

bakımlar,

SHGM

tarafından

programlarına göre mühendislik ekibimiz tarafından takip edilmektedir.

onaylanan

bakım

Takip edilen uçaklar için ilgili bakım taskları uzun dönemler için oluşturularak maliyet hesabı
müşterilerimize

sunulmaktadır. Hava

aracının tüm bakımlarının uluslararası standartlarda

yapılmasını sağlamak için, bakımlar hava aracı üreticisi tarafından onaylanan dünya çapındaki SHY
/ EASA 145 onaylı bakım kuruluşlarından fiyat alınarak en uygun ve kaliteli seçenek sunan firmalara
yaptırılmaktadır.
Momentum Havacılık, parça tedariki ağı sayesinde dünyanın her yerinden uygun maliyetler ile
parça sağlayarak bakım maliyetlerini düşürebilme yeteneğine sahiptir. Momentum Havacılık
bünyesindeki uzman şirket personelimiz, gerek motor gerekse uçak üreticisi firmalar ile sürekli
dirsek temasında olarak üreticiden gelebilecek kalite arttırıcı önlemler hakkında uçak sahibine
danışmalık etmekte ve uçağın değerini korumaktadır.

9 - Kalite Sistem Yönetimi
Uçuş ve yer emniyetini ve hava araçlarının uçuşa elverişliliğinin devamını sağlamak amacıyla,
Türk Sivil Havacılık kurallarına, EASA kurallarına, İşletme El Kitabı (Operations Manual - OM Part
A/B/C/D)’na, işletmenin bakım sorumluluğunu gösteren SUYEK’i ile işletme veya SHGM tarafından
getirilen diğer her tür standarda uyumun işletme tarafından izlenebilmesine olanak veren SHT
121.123'e uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve takip edilmesi.

10 - Emniyet Yönetim Sistemi
Emniyet Yönetim Sistemi ile işletmeler tarafından kabul edilebilir operasyonel emniyet
seviyesinde faaliyet gösterilmesi ve buna uygun emniyet kültürünün ve adil kültürün oluşturulması
sağlanmaktadır.
Emniyet Yönetim Sistemi; gerekli örgütsel yapıları, sorumlulukları, emniyet politikalarını ve
prosedürlerini de kapsayacak biçimde, emniyetin koordineli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
temin etmek için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Şirket içinde doğmuş veya doğabilecek tehlikeleri ve risk unsurlarını belirleyerek, söz konusu
tehlikeleri ve riskleri bertaraf eden veya asgari düzeye indirgeyen operasyonel risk yönetim
sisteminin kurulması sağlanmaktadır.

11 - Bağımsız Denetim Faaliyetleri
Yapılacak bağımsız denetleme faaliyetleri ile işletmenin organizasyon ve uçuş işletme, yer
işletme, teknik, eğitim, ticaret, finansman, kalite, emniyet, performans, dispeç, ekip planlama, kabin
hizmetleri, güvenlik birimleri denetlenmektedir.
Aşağıda ana başlıkları belirtilen konularda şirket etkinliği periyodik denetlemelerle ölçülmekte,
sapmalar tespit edilerek raporlandırılmaktadır. Şirketiniz bu şekilde her daim SHGM, SACA
denetlemelerine hazır olarak tutulmakta ve yapılan faaliyetlerin güvenilirliğini tesis etmektedir.

(a) Organizasyon,
(b) Planlar ve kuruluş amaçları,
(c) Uçuş harekat prosedürleri,
(d) Emniyet yönetim faaliyetleri,
(e) İşletme ruhsatlandırma (A.O.C. / Operasyon spesifikasyonları),
(f) Süpervizyon (Nezaret ve danışmanlıklar),
(g) Hava aracı performansı,
(h) Her türlü hava koşulunda uçuş operasyonu,
(i) Haberleşme ve seyrüsefer teçhizatı ve alıştırmaları,
(j) Kütle, denge ve hava aracı yüklenmesi,
(k) Aletler ve emniyet teçhizatı,
(l) El kitapları, loglar ve kayıtlar,

(m) Uçuş ve görev süre limitleri, dinlenme gereksinimleri ve programlama,
(n) Hava aracı, bakım / Uçuş harekatı ara birim,
(o) "MEL" ve kullanımı,
(p) Bakım programları ve devam eden uçuşa elverişlilik işlemleri,
(r) Uçuşa elverişlilik talimatları yönetimi,
(s) Bakım işlemleri,
(t) Kusur düzeltilmesinin ertelenmesi,
(u) Uçuş ekibi ve kabin ekibi,
(v) Tehlikeli maddeler,
(y) Güvenlik,
(z) Uçucu personel ve teknik personel eğitimi.

12 - Maliyet Analizleri
Momentum Havacılık, şirketiniz için gerek yurt dışından gerekse yurt içinden alınan veya
alınacak tüm hizmetler için size sunduğu opsiyonlar ve fiyat alternatifleri ile en doğru ve en uygun
maliyetli seçimlerin yapılmasını sağlayarak maliyetlerinizi kontrol altına almaktadır.
Uçuş operasyonları tamamlandıktan sonraki faturalama sürecinde de şirketimiz bünyesinde
konunun uzmanları tarafından her fatura kontrolden geçmektedir. Bu sistem sayesinde
şirketlerdeki muhasebe ve finans departmanları tarafından anlaşılması ve kontrolü zor olan
havacılık ile ilgili faturalarını kontrolü eksiksiz ve hatasız olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sistem
sayesinde oluşacak zararların da önüne geçilecektir. Uçucu ekibin operasyon maliyetleri de (otel,
iletişim, transferler… vb.) çok titizlikle kontrol edilmektedir. Her ay sonunda firmanıza yapmış
olduğunuz faaliyetler ile ilgili olarak detaylı bir şekilde maliyet kontrol tablosu sunulmakta ve uçuş
bazında maliyetlerinizi kontrol altına almanız sağlanmaktadır.
Her senenin sonunda da önümüzde ki sene için firmanızdan ayırmanız gereken bütçe
çalışması tarafımızdan yapılarak sizlere sunulmaktadır.

HAVA ARACI KİRALAMA HİZMETLERİ
1 - Tarifesiz VIP Uçuşlar
Momentum Havacılık, sorunsuz ve konforlu seyahat etmek isteyen vakitleri kıymetli
misafirlerimize profesyonel çözümler sunmaktadır.
Momentum Havacılık, özel jet kiralama konusunda uzmanlaşmış ve sürekli olarak gelişim
gösteren bir şirkettir. Havacılık sektöründe her biri 10 yıldan fazla deneyime sahip ekibimizin
ihtiyaçlarınıza uygun olarak sunduğu kiralama çözümlerine her zaman güvenebilirsiniz.
Momentum Havacılık’ın yüksek kaliteli eğitimli ve deneyimli personeli sizlerin uçuş ile ilgili tüm
ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere her zaman yanınızda olacaktır.
Hafif, orta ve uzun menzilli uçakların ve helikopterlerin sahipleri ile özel fiyat anlaşmaları
yapmış bulunmaktayız.
Momentum Havacılık, şirketiniz adına veya sizin adınıza beklentilerinize tam olarak yanıt
vermek üzere ihtiyacınız olan doğru uçakları ve çözümleri sunmak için çabalamaktadır.

Verimlilik Kazanımları
Momentum Havacılık’ın çözümleri sayesinde gitmek istediğiniz yere doğrudan uçuş hizmeti
satın

alarak

ve

seyahat

edilen

yerlerde

genel

havacılık

terminallerini

kullanarak

size seyahatlerinizde zamandan kazandırır (Uçuşunuzdan 15 dakika önce gelerek ve kolayca
kontrollerden geçerek uçağınıza binebilmektesiniz.).

Esneklik
Planınızda son dakikada değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Seyahatinize yeni bir uçuş bacağı
mı eklemek istiyorsunuz veya hareket saatinizi geciktirmek mi istiyorsunuz? Yapmanız gereken
sadece Momentum Havacılık ekibini arayarak hızlı ve doğru çözüm almaktır.

Konfor ve Güvenlik
Ekibimiz size her zaman değişik tip ve modellerde bütçeniz ve isteklerinize uygun olarak
alternatifler sunmaktadır. Çoğu zaman bu seçimi yapmak sizler için zor olmaktadır. Momentum
Havacılık her zaman doğru ve konforlu çözüm bulmanızda size yardımcı olacaktır.

Gizlilik
Her zaman Momentum Havacılık’ın gizlilik konusundaki hassasiyetine güvenebilirsiniz.

Uçuş Hizmetleri
Momentum Havacılık, uçuşa dair tüm isteklerinizin yerine getirilmesini kontrol ve takip
etmektedir (Özel yemek talepleriniz, çiçek, uçak içi film ve eğlence sistemleri… vb.).
Yukarıda açıkladığımız hizmetlerimize veya olabilecek bunlar dışındaki her türlü hizmete
dair taleplerinizi Momentum Havacılık en iyi şekilde karşılamayı taahhüt etmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz
Sizin istekleriniz ve bütçenize uygun olarak bizler her türlü çözümleri sunmaktayız:
• Özel İkram Talepleriniz
İyi damak keyfi sınır tanımaz! En taze salatayı ve Paris'te yeni fırından çıkmış baget
ekmeğiniz nerede bulabilirsiniz? Izgara'dan yeni alınmış dil balığı veya mükemmel derecede
pişmiş bir biftek?

Kahvaltı

için

güzel

pişmiş

bir

yumurta

ve

tatlı

olarak

nefis

çilekler?

Neden gökyüzünde bir gurme resturantınız olmasın?
• Yer Hizmetleri
Limuzin veya yat mı lazım? Otel Odası?
• Helikopter
Vaktiniz kıymetli mi? Trafik sıkışıklığından mı kaçmak istiyorsunuz? Helikopter
transferleri her zaman en iyi çözümdür.

Filomuz
İstanbul ve Ankara merkezli aşağıdaki uçaklar ile özel ticari anlaşmalarımız bulunmaktadır:
Uzun Menzilli;
1- Falcon 900 LX Easy II, YOM: 2012, Koltuk Kapasitesi: 14, Base: Atatürk Havalimanı,
2- Global Express, YOM: 2001, Koltuk Kapasitesi: 12, Base: Sabiha Gökçen Havalimanı,
3- Falcon 2000, YOM: 2001, Koltuk Kapasitesi: 10, Base: Esenboğa Havalimanı,
4- Challenger 850, YOM: 2007, Koltuk Kapasitesi: 14, Base: Sabiha Gökçen Havalimanı,
Orta Menzilli;
5- Hawker 850XP, YOM: 2006, Koltuk Kapasitesi: 8, Base: Atatürk Havalimanı,
6- Citation VII, YOM: 2009, Koltuk Kapasitesi: 8, Base: Atatürk Havalimanı,
Hafif Menzilli;
7- Beechjet 400A, YOM: 2001, Koltuk Kapasitesi: 6, Base: Esenboğa Havalimanı,

2 - ACMI
Momentum Havacılık, konusunda uzman ve deneyimli kadrosu ile müşterilerine kısa ve uzun
vadeli uçak kiralama çözümleri sunmaktadır.

ACMI Uçak Kiralama Seçeneği
Airport
Crew
Maintenance
Insurance
Basit bir anlatım ile ACMI metodu, müşterilerine anahtar teslim uçak tedarik etme seçeneğidir.
Bu seçenek, özellikle uçak satın alma yöntemini benimsemeyen veya geçici uçak ihtiyacını
karşılamayı planlayan havayolu şirketleri ve hava operatörleri için idealdir.

ACMI kiralama seçeneğinde müşterilerimize tedarik edilen uçak ile birlikte, uçucu personel
giderleri, her türlü uçak bakım maliyeti ve uçak sigorta bedeli karşılanmaktadır. Planlanan
uçuşlardaki diğer tüm masraflar (yakıt, yolcu ve/veya kargo yükleme ve yükleme maliyetleri, uçuş
izinleri ve maliyetleri, yiyecek-içecek maliyetleri, havaalanı maliyetleri, mürettebat için gerekli olan
konaklama masrafları vb.) müşterilerimizin (kiralayıcı) sorumluluğudur.

Dry Lease Uçak Kiralama Seçeneği
Bu seçenek, sadece uçak ve uçucu personele ihtiyacı olan havayolu şirketlerinin veya hava
operatörlerinin taleplerinin karşılanmasında uygulanmaktadır.
‘Dry Lease’ seçeneğinde müşterilerimiz (kiralayıcı) tüm uçuş giderlerinin yanı sıra motor ve
iniş takımlarının revizyonları ve D bakımları hariç tüm teknik bakım giderlerini karşılamakla
yükümlüdür.

3 - Charter Uçuşlar
Momentum Havacılık olarak, anlaşmalı olduğumuz seyehat acentalarına düzenledikleri tur
organizasyonları için, iş birliği içinde bulunduğumuz yurt içi ve yurt dışındaki havayolu
şirketlerinden uygun fiyat alarak istenilen tarih ve saat opsiyonu için uçak kiralama hizmeti
sunmaktayız.
Şirketlerin yurt dışı şantiyelerinde çalışan personellerinin transferleri, bayi toplantıları, maç
organizasyonları gibi özel amaçlı talepler için yine yurt içi ve yurt dışı anlaşmalı olduğumuz
havayolu taşımacılığı şirketlerinden özel anlaşmalarımız sayesinde daha uygun fiyatlar alarak
gerçekleştirilmektedir.
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