THK GÖKÇEN HAVACILIK
İsmini, THK tarafından yetiştirilmiş dünyanın
ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’den alan
Gökçen Havacılık, 1986 yılında Türkiye’de
havacılık sanayisini kurmak, sivil sportif ve
turistik havacılığın gelişimine katkıda bulunmak
ve Türk Hava Kurumu’nun misyonunu
gerçekleştirmesini sağlayacak geliri yaratacak
ticari faaliyetleri yürütmek üzere Hava Taksi
İktisadi işletmesi olarak kurulmuş, 2007 yılında
ise Gökçen Havacılık İktisadi işletmesi olarak
ismi değişmiştir.

Gökçen Havacılık, 2013 yılı itibariyle envanterine
Eurocopter firmasından satın aldığı 17 adet
EC-135
helikopterlerini
de
katarak,
kabiliyetlerine döner kanat hava araçlarını da
eklemiştir.
Türkiye’de havacılık konusunda ileri yatırımlar
ve ARGE çalışmaları ile hem havacılık hem
de diğer alanlarda faaliyet göstererek,
kabiliyetlerini ve kapasitesini artırarak, yurt içi
ve yurtdışı bireysel ve kurumsal müşterilere de
hizmet verir hale gelmeyi planlamaktadır.

THK Gökçen Havacılık Faaliyet Alanları
• Havadan yangın söndürme faaliyetleri
• Efes’te paraşütle atlayış ve uçuş merkezi
• Hava taksi - hava ambulans
• Kapadokya/Pamukkale Balon İşletmesi
(balon pilotu eğitimi ve yolcu uçurma)

• Uçak bakım onarım merkezi
• Çeşitli illerde model uçak uğraş evleri
• Pilot malzemelerinin satıldığı
pilotshop mağazası

Gökçen Havacılık, Mayıs 2011 yılı itibariyle
bilişim ve güvenlik sistemleri çalışmalarını
gerçekleştirebilmek adına Gök-Bil Bilişim, sigorta
ve aracılık hizmetleri için THK Sigorta ve Aracılık
Hizmetleri İktisadi İşletmesi’ni, turizm alanında
faaliyet göstermek üzere, Göksun Turizm ve
Eğitim Hizmetleri’ni geliştirebilmek için de THK
Uçuş Eğitim Hizmetleri’ni kurmuş holdingleşme
sürecine doğru istikrarlı bir yol izlemiştir.
Gökçen Havacılık, bünyesine yeni kattığı
şirketleriyle hem havacılık hem de diğer faaliyet
alanlarına
yönelik profesyonel çalışmalar
yaparak kapasitesini artırmayı, yurtdışında
olan bireysel ve kurumsal müşterilerine uygun
hizmet ağını genişletmeyi planlamaktadır.
Faaliyet alanında yenilikçi, düşük maliyetli,
güvenilirliğini ve bilinirliğini ispatlamış olan
havacılık ürünlerinin Türkiye ve çevre bölge
distribütörlüklerini almak konusunda yoğun
çalışma içindedir. Örneğin yoğun bir çalışma
içinde olan Gökçen Havacılık İtalyan orjinli
Tecnam firmasının Türkiye distribütörüdür.
Gökçen Havacılık sadece Türkiye’de değil yurt
dışında da İtalya ve İsrail Hayfa yangını gibi pek
çok havadan yangın söndürme operasyonunda
başarı ile görev yapmıştır.

Gökçen Havacılık sıcak hava balonu yolcu
taşımacılığı ve Türkiye’nin ilk ve tek atlayış
merkezi Efes Dropzone’da tandem paraşüt
atlayışları ve HSD eğitimleri ile sportif
havacılık faaliyetlerini devam etmektedir.
Ağustos 2013 itibariyle Gökçen Havacılık
ve Saran Holding ortaklığı ile kurulan
Göksar A.Ş.’nin 19 helikopterini Türkiye’nin
5 bölgesine göndererek (Ankara, İzmir,
İstanbul, Antalya, Erzurum, Diyarbakır) sağlık
bakanlığı kontrollünde havadan hasta nakli
yapılmaktadır. Gökçen Havacılık havadan hasta
nakli operasyonlarının yanı sıra filosunda yer
alan 2 adet Citiation XLS ve XLS+ jetleri,
2 adet Cheyenna III A ve Cessna Karavan 206
uçaklarıyla hava taksi hizmeti vererek iş ve
seyehat uçuşları gerçekleştirmektedir.
Gökçen Havacılık havacılık eğitim programları,
yurt dışı orjinli uçak ve helikopterlerin bakım
onarım görevlerinin üstlenilmesi, THK markalı
sportif ve amatör hava araçlarının üretilmesi
konularında girişimlerini sürdürmektedir.
Gökçen Havacılık hava aracı filosunu
çeşitlendirmek ve güçlendirmek amaçlı
çalışmalarına devam etmektedir.

EMS: Felaket Yönetimi SAR (Arama Kurtarma) Görevleri

EC-

Uçuş Programınızı Hava Taksi ile Kendiniz Belirleyin
Gökyüzünde Konforu Gökçen Havacılık ile Yaşayın

• Petrol ve gaz görevleri
• Güvenlik ve konfor
• Yardımcı görevler

Gökçen Havacılık hava taksi hizmetiyle Türkiye’deki tüm havaalanlarına
ve ayrıca Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’daki pek çok merkeze tek
uçuş ile ulaşabileceğiniz konforlu bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

• Azaltılmış pilot iş yükü
• Dengedeki askılı yük
• Ekonomik

• İzleme havadan gözetim
• Komuta kontrol iletişim
• Sınır devriyesi
• Polis eskortu

• Özel donanım ve ünitelerin
hızla taşınması
Hava taksi filosunda bulunan 2 adet Cheyenna III A,
1 adet Cessna Citiation XLS, 1 adet Cessna Citiation
XLS+ iş jeti ve tecrübeli teknik personeli ile yurt içi ve
yurt dışında seyahat etme imkanı artık sizin elinizde.
Hem zamana karşı vermiş olduğunuz yarışta galip
gelecek hem de gökyüzünde konforlu seyahatin
tadını çıkaracaksınız.

• Emniyet görevleri
• Yardımcı görevler

• Askılı yük operasyonu
Eurocopter EC- Modeli EMS felaket yönetimi
ve SAR görevlerini yerine getirmek üzere tam
donanımlıdır. Tasarımı, modüler esnek kabin düzeni,
mükemmel dış görüş mesafesi yükleme boşaltma
kabiliyetleri ile arama kurtarma operasyonlarında
sıklıkla tercih edilen bir modeldir.
Geniş sürgülü kapılar ve midye şeklindeki arka
kapıları ile vinçle kaldırma işlemlerinde bile hastalar
rahatlıkla taşınabilmektedir.

• Vinçle kaldırma
• Kargo taşıma

• Elektrik hattı denetimi

• Rüzgar türbini bakım ve denetim
• Liman pilotu taşıma
• Haber toplama

• Yangınla mücadele

EC- Yardımcı Operatörlere
Çeşitli Olanaklar Sunar
Nereye ne zaman uçacağınıza
siz karar vermek ister misiniz?
Gökçen Havacılık hava taksi hizmeti ile uçuş
programınızı kendiniz belirleyerek, nereye ne zaman
uçacağınıza siz karar verir değerli olan zamanınızı daha
verimli kullanabilirsiniz. Sizi istediğiniz zaman istediğiniz
yerden alarak size özel uçuş programı sunuyor.

Rüzgara düşük hassasiyeti sürgülü
kapıları geniş kabin a sınıfı güçlü FADEC
donatılı motorları ile yardımcı görevler
için özel olarak adapte edilebilir. Ayrıca
işlevselliği ile yüksek harici askılı yük
kapasitesi sağlar.

Türkiye’nin Tek
Avrupa’nın En Büyük
Havadan Yangın Söndürme Filosu

Saniyeler
Yaşam Için Önemlidir
Gökçen Havacılık hava ambulans operasyonları ile
hem yurt içinde hem yurt dışında 365 gün 24 saat
havadan hasta nakli operasonlarına devam etmektedir.
Hasta transferleri ‘BED TO BED’ tekniği ile yani
yataktan yatağa yapılmakta ve uzman ekiplerimiz
tarafından havadan nakil işlemi gerçekleştirilmektedir.
Hastalarımız uçaktan iner inmez kara ambulans yer
ekibi karşılamaktadır.

Gökçen havacılık TC Orman Bakanlığı ve Orman
Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak 25 yıldır
yaklaşık olarak 17 bin saat yangın söndürme
uçuşu gerçekleştirmiştir. Başta Antalya, Bodrum,
Çanakkale, İstanbul ve İzmir olmak üzere
2000’nin üzerinde yangına başarı ile müdahale
gerçekleştirmiş tecrübeli pilotları, acil durum
koordine merkezi ve bütün çalışanlarıyla özverili
bir ekip ruhunu sergilemiştir.
Türkiye’nin tek Avrupa’nın en büyük yangın
söndürme filosuna sahip olan Gökçen Havacılık
bünyesinde yer alan; 11 adet M18 Dromader,
9 adet CL 215 Bombardier tipi yangın söndürme
uçağı ile yurt içi ve dışında sanayi, orman ve
kentlerde olası yangın durumlarına karşı müdahale
edebilmektedir.

Organ Nakli Taşıma Operasyonu
Organ nakli taşıma operasyonu tam
anlamıyla zamanla yarıştır. Vericiden
alınan organ, en hızlı şekilde alıcıya
soğuk zincir aracılığıyla ulaştırılmalıdır.
Gökçen Havacılık olarak organ
nakli taşıma operasyonunda da
hava ambulanslarımızla 7/24
hizmetinizdeyiz.

Transport Ekibi
Tıbbi Donanım
Hava
ambulanslarımızda
bulunan sabit ve
taşınabilir tıbbi cihaz
ve malzemeler
ile her türlü
sağlık sorunlarına
karşı müdahaleler
yapılabilmektedir.

Doktor, yoğun bakım
hemşiresi ve anestezi
teknisyenlerinden
oluşmaktadır.
Hastanın durumuna
göre branş
doktorları da uçuşa
eşlik etmektedir.
Ekiplerimiz
konsültasyon sonucu
oluşturulmaktadır.

Gökçen Havacılık her yıl Türkiye’de meydana gelen
orman yangınlarına sadece yangın sezonu boyunca
değil, oluşabilecek herhangi bir yangın felaketine
karşı yıl boyunca aralıksız müdahale ederek, gelecek
nesillere daha yeşil bir yaşam alanı bırakılmasına
katkı sağlamaktadır. Gerek yurt içinde gerekse
yurt dışı görevlerinde, sadece orman yangınlarına
değil oluşabilecek her türlü afete havadan başarı
ile müdahale edebilecek kapasiteye sahiptir.
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