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Bilindiği üzere, pilotlar tarafından gerçekleştirilen uçuş sürelerinin kayıt edilmesine
ilişkin gereklilikler JAR FCL 1.080 (IEM FCL 1.080) ile belirlenmiş olup, pilot olarak uçulan
tüm uçuşların detaylarının Genel Müdürlük (yetkili makam) tarafından uygun görülen bir
uçuş kayıt defteri (log book) formatında ve sağlıklı bir şekilde tutulacağı hüküm altına
alınmıştır.
Bununla beraber,
 Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY 1)’nin 2nci kısım “Hava Yolu Nakliye
Pilotu Lisansı (ATPL)” başlıklı 6ncı bölümün “Tecrübe” başlıklı 81inci
maddesi ile ATPL sahibi olma,
 Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul ve Esasları Talimatı
(SHT OPS 1)’nın “Kaptan Pilotluğa Görevlendirme” başlıklı 190ıncı maddesi
kapsamında kaptan pilotluğa görevlendirme,
 SHY 1 Yönetmeliğinin 3üncü kısım “Tip İntibak Yetkisi Öğretmenliği (Çok
Pilotlu Uçaklarda)” başlıklı 3üncü bölümün “Koşullar” başlıklı 94üncü
maddesi ile tip intibak öğretmeni (TRI) ve “Kontrol Pilotluğu” başlıklı 8inci
bölümün “Koşullar ve imtiyazlar” başlıklı 118inci maddesi ile kontrol pilotluğu
yetkilendirilme,
gereklilikleri arasında uçuş süresi ile ilgili tecrübelerin yer alması sebebiyle
gerçekleştirilen uçuş sürelerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde uçuş kayıt defterlerine
kayıt edilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, havacılık işletmeleri tarafından ilave ekip veya ilave tam ekip ile
gerçekleştirilmekte olan operasyonlarda görevli pilotlar tarafından söz konusu uçuş
sürelerinin uçuş kayıt defterlerine kayıt edilmesinde yaşanan farklılıklar sebebiyle bahse konu
uygulamanın standart hale getirilmesinin iş bu Genelge ile düzenlenmesine gerek
görülmüştür.
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Buna göre; uçuşta görevli pilotlar tarafından tüm uçuş süresinin şahsi uçuş kayıt
defterlerine ve uçuş esnasında gerçekleştirilen dinlenme süresinin de uçuş kayıt defterinde
yer alan açıklamalar (remarks) bölümüne kayıt edilmesi ve yıllık kümülatif toplamların
bulunduğu sayfada da toplam uçuş süresinin yer aldığı satırın açıklamalar (remarks)
bölümüne toplam dinlenme süresinin hesaplanarak yazılması gerekmektedir.
Bununla birlikte, pilotların ATPL sahibi olma, TRI/TRE olarak yetkilendirilmeleri
ve kaptan pilotluğa görevlendirilmeleri durumlarında pilot uçuş kayıt defterlerinin
açıklamalar bölümüne kaydedilen toplam dinlenme süresinin, toplam uçuş süresinden
çıkarılarak tecrübe şartlarının değerlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle
rica ederim.
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