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Bu Genelge, Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış Hava Taksi ve Genel
Havacılık işletmelerinden Uçuş Eğitim Organizasyonu olarak yetkilendirilmiş olanların
filolarındaki Uçuş Eğitim Faaliyetleri (FTO) kapsamında kullanılan hava araçları ile Türk
Hava Sahası dışında operasyon yapabilmelerine ilişkin gerekliliklerin düzenlenmesi amacıyla
yayımlanmıştır.
Bu kapsamda, Uçuş Eğitim Organizasyonu olarak yetkilendirilmiş işletmelerin
filolarındaki FTO kapsamında kullanılan hava araçları ile Türk Hava Sahası dışına uçuş
yapabilmeleri için;
 Uçuşu gerçekleştirecek pilotun asgari Seviye 4 İngilizce dil yeterliliğine sahip
olması,
 Uçuşu gerçekleştirecek pilotun Türkiye hariç en az 1 ülkede ve asgari toplam 10 saat
görerek şartlarda (VFR) uçuşunun olması,
 Uçuşu gerçekleştirecek pilotun Türkiye hariç en az 1 ülkede ve asgari toplam 10 saat
aletli (IFR) uçuşunun olması,
 Eğer uçuş operasyonu okyanus üzeri ve asgari 40nm kesintisiz deniz geçişi olacak
ise pilotun asgari “Oceanic Flight Endorsement” yetkisinin olması ve uçağın bu
konudaki gerekliliklere göre donatılmış olması,
 Eğer uçuş operasyonu kesintisiz 60nm kesintisiz çöl, savan, step üzerinden yapılacak
ise pilotun talep edilen uçuş öncesinde asgari 10 saat çöl/step uçuşu tecrübe sahibi
olması.
 Eğer uçuş operasyonu kesintisiz olarak 62°Kuzey üzerinden ve 75nm kesintisiz
kutup geçişi olacak ise pilotun öncesinde asgari 2 adet ARCTIC geçişi olması.
 Yapılacak görevlere bağlı olarak, uçakta o uçuşta görevli sorumlu kaptan pilotun
onaylayacağı asgari hayati idame ekipmanlarının olması ( Flight plan’da bahsedilen
Polar, Arctic, desert survival equipments v.b.)
 Uçuşu icra edecek pilotun T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından o ülkeye özel tespit
edilmiş aşı karnesinin olması,(ihtiyaç olması halinde)
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 Öğretmen pilotun yukarıdaki şartların tamamını taşıması ile birlikte; öğretmenlik
tahdidinin kalkmış olması ve tahditlerinin kalktığı tarihten sonra takip eden 2 sene
içerisinde asgari 100 saat öğretmenlik uçuşu icra etmiş olması,
gerekli görülmektedir.
Bu bağlamda söz konusu hava araçları ile Türk Hava Sahası dışında operasyon
gerçekleştirilebilmesi için, yukarıda sıralanan gerekliliklerin sağlandığına ilişkin bilgi ve
belgelerin Genel Müdürlüğümüze sunularak her bir uçuş için yazılı izin alınması
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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