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Malumları olduğu üzere, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun gereğince foto-film
çekimi, gösteri, vb. uçuşlarına ilişkin müsaadeler Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili
sivil/asker kurumlarla koordineli olarak uygun bulunması halinde yayınlanmaktadır.
Ancak, son zamanlarda yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda; talep edilen
uçuş ile ilgili doldurulması gereken ve Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yer alan
Uçuş İzni Talep Formunun hatalı olarak ve form içinde yer alan açıklamalar dikkate
alınmadan doldurulduğu tespit edilmiştir.
Gönderilen hatalı formlar Genel Müdürlüğümüz ve diğer kurumların iş yükünü
arttırmakta, aynı zamanda da koordinasyon sürecini de uzatarak müsaadelerin/NOTAM’ların
geç yayımlanmasına neden olmaktadır.
Bu kapsamda, yukarıda bahsi geçen formda yer alan bilgilerin ilgili işletmelerce doğru
ve eksiksiz olarak doldurulması ve form içinde belirtilen süreler dahilinde başvuruda
bulunulması önem arz etmektedir.
Yapılan her bir başvurunun ayrı bir uçuş bölgesini kapsaması halinde başvuruların
ayrı kapak yazısı Ek’inde gönderilmesi gerekmekte olup, blok halinde gönderilen başvurular
ile Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmış form kullanılmadan yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, müsaade edilen süreler içinde tamamlanamamış/bitirilememiş uçuşlarla ilgili
yeniden müsaade talep edilmesi halinde talepler yeni başvuru olarak değerlendirilecek olup,
yürürlükte olan NOTAM veya müsaadeler için başlangıç ve bitiş tarih aralığı dikkate alınarak
işletmelerce talep edilecek ilave günler uygun görülmesi halinde yayınlanmış
müsaadeye/NOTAM’a ilave edilecektir.
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Bu kapsamda, yapılacak uçuş müsaadesi ile ilgili başvuruların revize edilen ve
Genelge Ek’inde yer alan Uçuş İzni Talep Formu kullanılarak yapılması ile Genelge
içeriğinde yer alan açıklamalara titizlikle riayet edilmesi, tekerrürü halinde işletmelere Genel
Müdürlüğümüzce 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun 143 üncü maddesi ve meri
mevzuat gereğince idari işlem yapılacağı konusunda bilgi edinilmesi hususunda bilgilerinizi
ve gereğini önemle rica ederim.

Bilal EKŞİ
Genel Müdür

EK:
- Uçuş İzni Talep Formu (2 sayfa)

Dağıtım:
- Tüm Havacılık İşletmelerine
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