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Bu Genelge, Türk sivil hava aracı tesciline kayıtlı hava araçlarının münferit olarak
kiralanmak veya sair usullerde ilgili seferin tamamıyla kamu kullanıcısına veya kamu
kullanıcısının belirttiği kişi veya kurumlara tahsis edilmesi suretiyle devlet hava aracı olarak
kullanılması durumunda uyulacak kuralların belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bilindiği üzere, İlgi’de kayıtlı Kanunun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin c
bendinde Devlet Hava Aracı; “Devletin askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile
mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçları” olarak tanımlanmıştır.
Bu kapsamda Türk sivil hava araçlarının, münferit durumlarda devlet hava aracı olarak
kullanılması halinde aşağıda yer alan hususlara uyulması gerekmektedir.
1. Münferit olarak kiralanacak hava aracı, devlet hava aracı tanımında belirtilen kapsam
dahilinde kullanılabilecektir.
2. Hava aracı, devlet hava aracı olarak kullanılırken kesinlikle sivil amaçlı (yolcu, yük
v.b. taşımacılık) faaliyetler gerçekleştirilemez.
3. Uçuş ekibinin temini, bakım ve operasyonel sorumlulukları hava aracı işleticisinde
olacaktır.
4. Bakım ve operasyon gereklilikleri sivil havacılık kuralları kapsamında olacaktır.
İstisnai durumlar için Genel Müdürlüğümüzden onay alınması gerekmektedir.
5. Devlet hava aracı olarak gerçekleştirilecek operasyon süresince uçuş, görev ve
dinlenme süreleri prensip olarak sivil havacılık kuralları kapsamında, operasyon
bitiminde sivil uçuşa geçiş sürecinde ise dinlenme ve bu kapsamdaki gereklilikler
kesinlikle sivil havacılık kuralları dahilinde yerine getirilecektir.
6. Sigorta gereklilikleri hava aracı işleticisi veya kiralayan tarafından icra edilen faaliyeti
kapsayacak ve öngörülen riski içerecek şekilde, asgari sivil havacılık limitleri
dahilinde; gerektiğinde 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesine uygun şekilde temin
edilecektir.
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7. Taşınacak yük, nevi bakımından devlet hava aracı standartlarına, bu amaçla
belirlenmiş milli, NATO ve uluslararası dokümanlara göre gerekli tedbirlerin alınması
kaydıyla taşınabilecektir.
8. Sivil tescilli uçaklar ile Devlet hava aracı faaliyetleri için yapılan uçuşlarda sivil uçuş
kodu kullanılmayacak olup, Transponder’da da sivil uçuş kodu bağlanmayacaktır.
9. Tüm uçuş ekibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşacaktır. Uçuş ekibine ilgili
uçuşun devlet hava aracı statüsünde bir uçuş olduğu, işletmeci tarafından tebliği
yapılmalıdır.
10. Sivil havaalanlarına veya sivil havaalanlarından yapılacak operasyonda hava
araçlarının acil durumlar için öngörülen yerlerde konaklaması ve yapılacak
yüklemelerin herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacak şekilde terminal ve diğer
uçaklardan belirgin uzaklıklarda gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.
11. Taşıma talebinin ilgili devlet hava aracı kullanma yetkisine sahip kamu kurumu
yetkilisi tarafından kendi namlarına veya kendi hizmetlerini görmek maksadı ile
belirttiği kişi ve kurum temsilcisinin yazılı olarak hava aracı işletmecisine yapılması,
talepte hava aracının devlet hava aracı statüsünde kullanılacağının belirtilmesi ve bu
talebin istendiğinde sunulmak üzere işletici tarafından muhafaza edilmesi
gerekmektedir.
12. Madde 4’de belirtilen gereklilik göz önüne alındığında uçuş ekibinin bahse konu
uçuşları uçuş kayıt defterine yazmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.
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