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1. Amaç
Bu Genelgenin amacı, uçuş operasyonları ve uçuş ekibi lisans gereklilikleri ile ilgili Avrupa
Komisyonu tarafından yayımlanmış mevzuatlara uyumluluğun tesis edilmesi amacıyla Avrupa
Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayımlanmış Kabul Edilebilir Uyumluluk
Yöntemleri (AMC)’ne alternatif olarak işleticiler/organizasyonlar tarafından kullanılabilecek
Alternatif Uyumluluk Yöntemleri (AltMOC)’ne ilişkin esas ve usulleri belirlemek ve bu
konudaki faaliyetleri düzenlemektir.
2. Kapsam
Bu Genelge, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve/veya Genel Müdürlüğümüz
tarafından ruhsatlandırılmış olan; havayolu ve hava taksi işletmelerini, onaylı eğitim
organizasyonları, uçuş harekât uzmanı eğitim kuruluşları, dil yeterliliği hizmet sağlayıcıları ve
havacılık tıp merkezlerini (AeMC) kapsar.
3. Dayanak
Bu Genelge, Uçuş Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar Talimatı (SHT-OPS) ve Uçuş
Ekibi Organizasyon Gereklilikleri Talimatı (SHT-ORA) mevzuatlarına dayanılarak
hazırlanmıştır.
4. Başvuru
Uçuş operasyonları ve uçuş ekibi lisans gereklilikleri alanında, işletici/organizasyon tarafından
uygulanması planlanan her bir AltMOC için yapılacak başvuru kapsamında Ek’te yer alan form
ayrı ayrı doldurularak tüm belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğümüze resmi yazı Ek’inde
sunulacaktır.
Bahse konu başvuru, ayrıca, ilgili el kitaplarında veya prosedürlerde yapılacak her türlü
revizyon ile birlikte uluslararası mevzuatların yerine getirildiğini gösteren bir risk
değerlendirmesini içerecektir.
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5. İnceleme
İşletici/organizasyon tarafından konuya ilişkin yapılan başvuru ilgili personel tarafından
incelenir. İnceleme ve değerlendirme neticesinde; eksiklik tespit edilmiş ise, inceleme ve
değerlendirmeyi yapan birim tarafından eksiklikler işletmeye resmi yazı veya elektronik olarak
veya e-posta ile gönderilir.
İnceleme ve değerlendirme kapsamında, gerekli görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüz
tarafından bir denetim gerçekleştirilebilir.
İnceleme ve değerlendirmelerin sonucunda; Genel Müdürlüğümüz nihai görüşü hakkındaki
karar, başvuruda bulunan işleticiye/organizasyona resmi bir yazı ile iletilir.
İşletici/organizasyon, söz konusu AltMOC’yi, Genel Müdürlüğümüzden onay almasını
müteakip uygulayabilecektir.
Ayrıca, faaliyetlerine ilişkin bildirimde bulunması gereken bir işletici/organizasyon tarafından,
ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumluluğun tesis edilmesi amacıyla, kullanılan
alternatif uyumluluk yöntemleri listesi Genel Müdürlüğümüze iletilecektir.
6. Denetim ve idari yaptırımları
İşbu Genelge gerekliliklerini yerine getirmeyen işletici/organizasyon sorumluluklarını yerine
getirmeyenler hakkında 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 143üncü maddesi gereği
idari işlem uygulanacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bahri KESİCİ
Genel Müdür V.

Ekler: Başvuru formu (2 sayfa)
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