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Türk Hava Yolları’nın, zamanında varan ancak kimilerine göre 15 yıldır beklenen, 11 Temmuz 2009 Cumartesi 

gerçekleștirdiği ilk Toronto uçușunu, özellikle uçak açısından belgelemek için organizasyonumuzu bir gün önce-

den yapmıștık. 

Bir önceki akșam internetten uçak tipini Airbus A340 olarak teyit ettik. Böylece, uçağın mümkün olduğu kadar 

uzaktan ve önceden tespiti açısından bir avantaja sahip olduk. 
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403 No’lu otoyola ulaștığımızda o günkü inișlerin, rüzgarın yönüne göre ve doğudan olduğunu hemen gözlemle-

dik. Ancak asıl sorun THY uçağının 23 veya 24 No’lu pistlerden hangisine ineceği idi. 

Bir telsiz alıcısı kullanarak uçaklar ve kontrol kulesi arasındaki konușmaları takip ettik. Ancak, yoğun trafik ne-

deniyle THY uçağının ineceği pisti önceden tespit edemedik. 

İlk kontrol noktamız, 24 No’lu pist başına çok yakın olan, Carlingview Drive’daki Aviation World ha-
vacılık mağazasının otoparkı idi. Dostumuz Walter Cavalheiro açısından durum daha az sorunlu idi. Çünkü 

kendisi apronda olacağı için uçağın iniș yönüne göre pozisyon alabilecekti. 

THY’nın TK 017 sayılı seferinden yaklașık bir saat önce inen Lutfhansa’nın aynı tipteki A340’u tam üzerimizden  

inince, doğru noktada bulunduğumuza dair umutlarım arttı. Ancak iși sağlama almak ve “tüm kaçıș noktalarını” 

tutmak için, inișe takriben yarım saat kala Meltem ve Melrose’u, 23 No’lu pist bașına hakim konumdaki Airport 

Road üzerinde bulunan Wendy’s yakınlarına bıraktım. 

15.30 sularında, Meltem’in “indi” diye sevinçle bağıran telefonu ile birlikte, șansın benden yana olmadığını ka-

bullenmek zorunda kaldım. 

Terminaldeki karșılama töreni için, dostumuz Cihan’ı da alarak Airport Road’a gidip o noktayı tutan bayanlarla 

birlikte karșılama töreni için Terminal-1’e geldik. Meltem tek bir kare de olsa uçağın iniș anındaki fotoğrafını 

çekerken Melrose da iniș anını videoya kaydetmeyi bașarmıștı. 

Terminaldeki karșılama töreninden sonra dostumuz Walter ile Wendy’s’te bulușmaya giderken, O’nun çektiği 

resimleri bir an önce görmenin heyecanı içindeydik. 

Ve sözü kısa keserek çektiğimiz fotoğrafları sizinle paylașıyoruz. 
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İşte yıllardır beklenen bir anın gerçekleşmesi: Türk Hava Yolları’nın A340-300 Diyarbakır uçağı, To-
ronto Pearson Havalimanı’nın 23 No’lu pistine teker koyuyor... Bunca zamandır devam eden hazırlıkların, sabır-

sız bekleyișlerin ardından sihirli dokunuș anı iște bu… 

 

Türk Hava Yolları’nın ilk Toronto uçușunu gerçekleștiren uçak, filoya 10 Ağustos 1993’te katılan, TC-JDK iș-

aretli Airbus A 340-300 Diyarbakır. Uçağın maksimum menzili 11.952 km.  
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Diyarbakır, THY filosundaki 9 adet A 340 tipi uçaktan biri. Maksimum 41bin feet (12500 mt) yükselip   890 km 

hız yapabiliyor.  

 

Toronto uçușları, dört motorlu Airbus A 340 ve kardeș model, çift motorlu A 330 uçakları ile gerçekleștirile-

cek. Zaman içinde Boeing 777’leri de bu seferlerde görebiliriz. 
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8208 km’lik ve yaklașık 11 saatlik uçușu tamamlayan pilotlarımıza artık el sallayabilecek bir uzaklıktayız. 

Güzel bir gelenek bir kez daha gerçekleșiyor ve THY uçağı Toronto’ya ilk seferinde su takının altından geçerek 

karșılanıyor. Uçağa doğru hamle yapan kamyonlar, Walter’ın kamera açısını engelliyor. 

1 Haziran’da Toronto ve Kanada’ya gelen ilk A380’in karșılanmasında olușturulan su takı bu kez THY’nin A340 

uçağı için tekrarlanıyor. Su takından geçen Diyarbakır uçağı, kuyruğu ile su bulutunu yararak Terminal 1’e do-
ğru ilerliyor. 

İlk Uçuş, İlk Dokunuş 

Page 5 
Volume 3 ,  I ssue 17 



İlk uçuşun yolcuları arasında, Ulaştırma Bakanı Binali yıldırım, THY Genel Müdürü Temel Kotil, bir 
grup milletvekili ve Kanada’nın Türkiye Ticaret Ateșesi Mike Ward da yer alıyor. 
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Ve  uçağımız Terminal 1’deki 171 numaralı körüğe yanașıyor. Toronto’ya ve Kanada’ya hoș geldiniz. 

Karșılama töreni için sizleri bekliyoruz. 
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Membership Category: 

(   ) Individual member:   $20 ( for one year starting signed date ) 

(   ) Student / Senior (+ 65):       $10 ( f or one year starting signed date ) 

 

Member contact info: 

Title:  Mr. (  )   Mrs. (  )    Miss(  )    Ms (  )    

 

Name: ___________________________________     Last Name: ________________________  

 

Occupation: _______________________________ 

 

Address: _________________________________ 

 

City: ______________     Postal code: _________Province: __________      Country: ____________ 

 

E-mail: ___________________________________   Phone: __________________________ 

 

Preferred type of contact: (please select one) 

 

E-mail:_______   Phone: ________   Mail: _______ 

 

Referred by (if Applicable):____________________  

 

We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children (e.g. name, age): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the address at the bottom of the 
page.  Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada.  Thank you! 

Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7 

Web: www.turkishcanada.org , E-Mail:  info@turkishcanada.org 

Turkish Society of Canada “Membership Application Form”  



Thank you for your support. 

Latest member count is 206! 

5100 Erin Mills Parkway 

P.O. BOX 53060 

Mississauga, ON 

L5M 5H7 

E-mail: info@turkishcanada.org 

Web:   www.turkishcanada.org 

Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims to promote and participate 
in mainstream cultural, civic and social activities in visual arts, performing arts, literacy, music 
and culinary arts with unique activities.  

The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to socio-economic 
development of the community that encourages new comers to socialize and integrate to the 
daily life. It supports community-based initiatives, collaboration with like-minded organizations 
and groups in four strategic areas: 

1. Business and Community Development; 

2. Skills Development; 

3. Attracting and retaining youth;  

4. Improving access and usage of the community resources.  

  

July 11, 2009  Turkish Airline’s first flight to Canada 

Calendar of Events 

Sharing through the TELVE 

• Volunteers for “TELVE”, please contact us at telve@turkishcanada.org 

• "Please consider the environment before printing the TELVE"  

 


