KONTROL UÇUŞLARININ DENETLENMESİ
(UOD-2019/5)

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Genelgenin amacı, Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş olan ya da
yurtdışından ilgili hava aracında kontrol pilotluğu yetkisine sahip tüm kontrol pilotları tarafından
yapılan kontrol uçuşlarının standardizasyonunun sağlanması ile eğitimde kalite ve etkinliğin
artırılmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Genelge, Genel Müdürlük veya başka bir sivil havacılık otoritesi
tarafından yetkilendirilen kontrol pilotlarının, 15/09/2017 tarihinde yürülüğe girmiş olan Uçuş
Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar Talimatı ve 08/06/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan
Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı kapsamında hava aracı veya simülatörde icra ettikleri kontrol
uçuşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Genelge, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 31inci Bölümü,
SHT-Kontrol Pilotluğu, SHT-FCL ve SHT-OPS Talimatlarına dayandırılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Genelgede kullanılan tanımlar ve kısaltmalar;
a) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü,
b) FCL: Uçuş Ekibi Lisanslandırmasını,
c) FE: Kontrol Pilotunu,
ç) FIE: Uçuş Öğretmenliği Kontrol Pilotunu,
d) IRE: Aletli Uçuş Kontrol Pilotunu,
e) Kontrol Pilotu: Pilot/pilot adaylarının yetenek testlerini/yeterlilik kontrollerini, öğretmen
pilot/kontrol pilotu ve adaylarının yetkinlik değerlendirmelerini yapmak üzere yetkilendirilen ve
Genel Müdürlük tarafından yetkileri onaylanan öğretmen pilotlarını,
f) SFE: Sentetik Uçuş Kontrol Pilotu,
g) SHT-DENETİM: 23/01/2012 tarihinde yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri
Denetimlerine İlişkin Uygulama Esasları Talimatı'nı,
ğ) SHT-FCL: 08/06/2017 tarihinde yayımlanan Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı'nı,
h) SHT-Kontrol Pilotluğu: 08/01/2019 tarihinde yayımlanan Kontrol Pilotluğu Talimatı'nı,
ı) SHT-OPS: 15/09/2017 tarihinde yayımlanan Uçuş Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar
Talimatı'nı,
i) SHY-1: 02/06/2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pilot Lisans
Yönetmeliği'ni,
j) TRE: Tip Yetkisi Kontrol Pilotunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA USULLERİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR
Uygulama usulleri
MADDE 5 - (1) Kontrol pilotları ve icra ettikleri kontrol uçuşları, aşağıda belirtilen kurallar
çerçevesinde, Genel Müdürlük bünyesinde görevli kontrol pilotları tarafından bu
Genelge'nin Ek'inde yer alan "Kontrol Uçuşları Denetleme Formu (FR.120)" doğrultusunda
değerlendirmeye tabi tutulacaktır:
a) İşletici tarafından kontrol uçuşlarına ilişkin planlama, planlandığı tarihten asgari bir hafta
öncesinde examiner.gorevlendirme@sghm.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
b) Söz konusu planlama doğrultusunda, Genel Müdürlük tarafından gerekli görevlendirme
sağlanacaktır.
c) Kontrol uçuşu süresince, Genel Müdürlük kontrol pilotları uçuşlara iştirak edecektir.
ç) Hava aracının ve kontrol uçuşunun tüm sorumluluğu (planlama, meteoroloji vb.), kontrolü
gerçekleştiren kontrol pilotunda olacaktır.
d) Başka bir sivil havacılık otoritesi tarafından yetkilendirilen kontrol pilotu görevlendirilmesi
durumunda, işletici tarafından, ilgili kontrol pilotunun gerekli bilgileri, kontrol uçuşunun planlandığı
tarihten asgari 15 gün öncesinde examiner.gorevlendirme@sghm.gov.tr e - p o s t a a d r e s i n e
gönderilecektir. Gönderilen examiner yetki belgesi, uçuş ekibi lisansı ve sağlık sertifikası vb.
bilgilerin uygunluğu Genel Müdürlüğümüzde görevli ilgili kontrol pilotları tarafından teyit
edilecektir.
e) Yapılacak kontrol uçuşu neticesinde, tespit edilen bulgu, gözlem ve seviyeleri, SHTDENETİM kapsamında değerlendirilecektir.
İdari yaptırımlar
MADDE 6 - (1) Bu Genelgenin 5inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
değerlendirmeye göre, SHY-1, SHT-OPS, SHT-FCL ve SHT-Kontrol Pilotluğu mevzuatlarında yer alan
idari yaptırımlar uygulanır.

EKLER:
EK-1 - FR.120-KONTROL UÇUŞLARI DENETLEME FORMU
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