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AMAC Aerospace’in en yeni hangarı Türkiye'nin Güney Batısında, 
popüler turizm destinasyonu Bodrum-Milas Havalimanı'nda yer 
almaktadır ve bu lokasyondaki tek MRO'dur. Hangar stratejik 
olarak doğrudan ana taksi yolunun yanında konumlandırılmıştır ve 
hem hat hem de üs bakım hizmetleri sunmaktadır. En son ve en 
teknolojik donanım ve konstrüksiyona sahip olarak, yol gösterici 
olmayı amaçlamaktayız. 

Hangar 4,626 m2 büyüklüğünde olup, bir adet Boeing B777-200 
ve /veya Airbus A330/A340 gibi geniş gövdeli uçağı ya da iki adet 
Boeing B737 ve/veya Airbus A32F uçağı aynı anda kanat ucundan 
kanat ucuna barındırabilecektir.

Giriş

Hat Bakımı

AMAC Bodrum hangarı bir adet Boeing B777-200 ve /veya Airbus A330/A340 gibi 
geniş gövdeli ya da iki adet Boeing B737 ve/veya Airbus A32F'yi kanat ucundan 
kanat ucuna barındırabilecektir.



AMAC’ın kalifiye ve becerikli mühendisleri Müşteri 
Memnuniyetine odaklanmaktadır ve bu benzersiz özelliğimizle 
gurur duymaktayız. Etkinlik ve kalite sizin için üstlendiğimiz tüm 
süreçlerde hedefimizdir: Bütün süreçlerde, verimlilik ve kalite, size 
taahhüt edeceğimiz öncelikli hedeflerimizdir.

Sizin Operasyonunuz, Bizim Etkinliğimiz

• Her ihtiyacınızı karşılayacak özel 
paketler hazırlanır.

• Hedefimiz uçağınızın gökyüzünde 
güvenilir bir şekilde çalışmasıdır.

• AMAC tüm havayollarının/
operatörlerin en yüksek MRO 
yetkinlik standartlarımızdan 
yararlanabilmesini beklemektedir.

 • Ticari havacılık dünyası için 
tesis edilmiş bir MRO olarak, 
teminatlarınızı kontrol edebiliriz ve 
tüm müşterilerimiz adına teminat 
iadelerini yönetmekten memnuniyet 
duyarız.

• Ticari Havacılıkta bir dünya lideri 
olarak, OEM’ler ve sektör tedarikçileri 
ile istisnai çok sağlam ilişkilerimiz 
mevcut.

• Gelişmiş teknolojiler, yeni hangarlar 
ve gittikçe artan deneyim zenginliği 
size değerlendirmeniz için yeni bir yer 
sunar.

• AMAC’daki insanlar çok kıymetlidir 
ve dışarıya iş yaptırmalar (taşeron 
firma kullanma) her zaman asgaride 
tutulur.

• Bilgi tabanı ve beceri grubu 
oluşturan ürün geliştirme yalnızca 
müşterilerimiz ile imalatçılar/
tedarikçiler arasındaki güçlü ortaklık 
ile elde edilebilir. Basel, İsviçre’de 
bunu kanıtladık.

• Varlıklarınızı gözetmek için çeşitli 
bakım yöneticileri istihdam 
etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda 
hizmetlerimizi optimize etmek 
için sistemlerimiz mevcuttur. 
Müşterilerimiz ve uçakları için 
personelimizi eğitim programları ile 
sürekli geliştirmekteyiz.



Planlı İş Gücü 

Yaklaşık 35 becerikli mühendis ve destekleyici idari kadrodan 
oluşan ekip 2017’nin dördüncü çeyreğinde AMAC’ın ilk müşterisi 
Tailwind Havayolları’nı karşılayacaktır. AMAC’ın İstanbul’daki 
yan kuruluşunun QA departmanı ve AMAC’ın Basel, İsviçre’deki 
merkezi Ticari operasyonlarda kullanılan çeşitli uçaklar üzerinde 
çalışma onayları almak için Türk Otoriteleri ve EASA ile yakın bir 
çalışma içerisindedir. 

Planlı Onaylar 

Hat Bakım hizmetlerimiz tüm ticari operatörler için mevcuttur ve 
aşağıdaki seçili uçak ve onayları kapsamaktadır: 

• Boeing B737 (Klasik -400’ler ve -500’ler) 
• Boeing B737 (NG) 
• Airbus A318, A319, A320, A321 (Klasik) 
• Airbus A319 & A320 (Neo) 

• Boeing B777-200 & B777-300 

 
Diğer onaylar taleplere bağlı olarak yakın gelecekte alınacaktır.

İhtiyaçlarınız, Vizyonumuz



Hat Bakım Hizmetleri 

Spesifik Hat Bakım hizmetleri AMAC’ın Bodrum - Milas 
Uluslararası Havalimanı’ndaki en yeni hangarında aşağıdaki 
kontrolleri kapsayacaktır:
 
• Uçuş Öncesi Kontroller 
• Transit Kontroller 
• Günlük Kontroller 
• Haftalık Kontroller 
• On-Call Destek
• Uçak Üzerinde Destek
• Sorun / Arıza Giderme 
• Bakım Hangarının Tüm Olanakları İle Hızlı Müdahale

Ticari Havacılık dünyası için Boeing ve Airbus gibi OEM’ler (Orijinal 
Ekipman İmalatçısı) ile kurulan ilişkiler sayesinde, Hat Bakımı ile 
ilgili olarak Türkiye’nin güneyine kaliteli mühendislik getirdiğimize 
inanıyoruz.

Motorlar konusunda pazar liderleri ile çalışmanın yanı sıra, uzun 
süreli güvenilirlik için zorunlu bakım gerektiren tüm uçaklar için 
gerekli bir varlık olan motorların OEM'leri ile de güçlü ilişkilerimiz 
bulunmaktadır.



Aralıksız Destek 

7/24 MRO Bakım Merkezi desteği sağlanması ile ilgili; Global 
havacılık pazarında etkinliği en yüksek düzeye çıkartan ve bakım 
girdinizin hassasiyet ve koşullarını teminat altına alan AMAC'a 
güvenebilirsiniz.

AMAC, emniyetli ve etkin değerlendirme yaparak, eksiklikleri, 
ciddi hasarlanma / kayıp olmadan belirler. Üstün kabiliyetli 
mühendis ve teknisyen ekipleri ile mobil bakım hizmeti her zaman 
mevcuttur. İstendiğinde, mühendislerimiz/teknisyenlerimiz motor 
ya da gövdedeki hasarları, dünyanın herhangi bir yerinde, saatler 
içinde tamir edebilmektedir. 
 
Envanter & Lojistik 

Birleşik Krallık merkezli şirketimiz Gamit Ltd'nin desteği ile, AMAC 
Aerospace birkaç yüz bin parçayı kapsayan yedek parça desteği 
sunabilmektedir. Müşterilerin envanterimiz bazında fiyat teklifi 
istemesi ve/veya kendi stok ve malzeme yönetimi ve lojistiği ile 
çalışmayı tercih etmesine bakılmaksızın, AMAC rekabetçi fiyatlarla 
çeşitli yedek parça seçenekleri sunma konusunda esnektir.



AMAC Aerospace  
spesifik hat bakımı



Dünya Çapında Hizmet 
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AMAC Aerospace Tesisleri —  Basel
Avrupa'nın kalbinde İsviçre EuroAirport 
Basel-Mulhouse'da tüm dünyadan 
müşterilerimize bakım hizmetleri sunmak için 
stratejik olarak dört adet en son teknolojiye 
sahip hangar kurduk. 
Dört bakım ve üretim tesisi hangarı 6,251 m2 
atölye ve ofis alanına sahip 28,280 m2 zemin 
alanına ve 44,610 m2 apron alanına sahiptir. 
Güvenli çitlerle çevrilmiş asfalt pistimiz 
doğrudan bağlantı taksi yoluna açılmaktadır. 
 
AMAC Corporate Jet — Zürih
Endişesiz, maliyet-etkin uçak mülkiyeti için 
anahtar teslim çözümlerle kapsamlı tam 
hizmet yönetim paketleri sunmaktayız. 
Sektör uzmanları olarak, yükümlülükleri 
en aza indirerek keyfi en üst düzeye 
çıkartmaktayız. Charter bölümümüz 
dünyanın herhangi bir yerindeki her türlü 
uçaklar için iş, idari, grup, özel ve VIP jet 
charter seyahatleri için özel hava charter 
hizmetleri sunmaktadır. 
 
JCB Aero — Auch 
Hem sabit kanatlı hem de rotor kanatlı 
uçaklar için kabin içerisinde lider bir 
şirket olan JCB Aero, Toulouse, Fransa 
yakınındaki Auch'taki özel bir havalimanında 
bulunmaktadır. 10,000m2'lik hangar alanı, 
atölye ve mühendislik ofisleri ile JCB 
Aero’nun başarısı hem en iyi kalite hem 
de yüksek Mühendislik Modifikasyon 
Yeterlilik düzeyinde iş üretmeye adanmış 
oldukça kalifiye ustaları sayesindedir. 
AMAC Aerospace Mayıs 2016'da JCB'yi satın 
almıştır. 

AMAC Aerospace Türkiye — İstanbul 
Uçak gövdesi ve Motor/APU üzerinde 
programlı ve programsız hat ve üs 
bakım faaliyetleri dahil bakım hizmetleri 
sunmaktayız. 1,200 m2 zemin alanına sahip 
en son teknoloji donanımlı hangarımız eş 
zamanlı olarak dört PC-12 ya da üç Falcon'u 
barındırmaktadır. 
 
AMAC Aerospace Türkiye — Bodrum 
Piyasada boşluk gördüğümüz için AMAC 
Aerospace Milas-Bodrum havalimanında 
bir hangar açmaya karar vermiştir. İstanbul 
Atatürk Uluslararası Havalimanı'nda hali 
hazırda bakım üssüne sahip olmasına 
rağmen, Bodrum Havalimanındaki mevcut 
uçak hareketlerini değerlendirdik ve MRO 
hizmetlerimizi gerçekleştirebilecek belirgin 
bir hangar ihtiyacı olduğu sonucuna vardık. 
AMAC Aerospace’in bu hangar tesisi; kış 
aylarında ticari büyük gövdeli uçaklara 
hat ve hangar seviyesi bakım hizmeti, yaz 
aylarında ise özel iş jetlerine bakım hizmeti 
verebilecek, bugüne kadar oluşturulmuş ilk 
ticari modele sahiptir.
Hangarımız uçağınızın ihtiyaç duyduğu her 
türlü bakım hizmetini sunabilir.

AMAC Aerospace lokasyonları

1 Merkez 
 EuroAirport Basel, İsviçre 

2 AMAC Corporate Jet 
 Zürih, İsviçre 

3 JCB Aero 
 Auch, Fransa 

4 AMAC Aerospace Türkiye 
 Atatürk Uluslararası Havalimanı 
 İstanbul, Türkiye 
 
5 AMAC Aerospace Türkiye 
 Bodrum, Türkiye
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AMAC Bodrum Teknik 
Milas-Bodrum Havalimanı A Kapısı
Milas Muğla, Turkey

Telephone +90 252 523 0313 
Mobile +90 539 550 6599
mtxbodrum@amacaerospace.com
www.amacaerospace.com
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