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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye hava sahasında uçuş gerçekleştirecek yabancı
tescilli hava araçlarının uçuş şartları, uçuş izinleri, başvuru usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Genelge, Türkiye hava sahası içinde iş seyahati maksadıyla uçuş
gerçekleştirecek yabancı tescilli hava araçları ile hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşları kapsar.
(2) ( Ek: 28/07/2021 - 5278 ) Kişisel ve amatör amaçlı faaliyetler kapsamında azami kalkış
ağırlığı iki bin kg ve altında olan hava araçları bu Genelge kapsamı dışındadır.
(3) ( Ek: 28/07/2021 - 5278 ) Turistik amaçlı olarak Türkiye'de bulunan ve yata iniş/kalkış
faaliyeti gösterecek döner kanatlı hava araçları bu Genelgenin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Genelge, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa,
15/07/2018 tarih ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Başvuru Usulleri
MADDE 4 - (1) Sadece ülkemizde yatırımı bulunan yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişilere ait
hava araçları ile VIP devlet görevlilerinin taşındığı uçuşlar için başvuru yapılabilir.
(2) ( Değişik: 28/07/2021 - 5278 ) Başvurular bu Genelgenin Ek-1'inde yer alan "Yabancı
Tescilli Hava Araçları Uçuş İzin Talep Formu" ve içeriğinde belirtilen belgeler ile Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğüne yapılır.
(3) Başvuru esnasında Ülkemizde yapılan yatırımlara ilişkin ve talep formunda istenen
belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur. Söz konusu belgeler eklenmeden yapılan
başvurular reddedilir.
(4) ( Değişik: 28/07/2021 - 5278 ) Başvurular en fazla 1 yıllık süre için yapılabilir ve
yatırım sonuna kadar yenilenebilir.
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(5) ( Değişik: 28/07/2021 - 5278 ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hizmet Tarifesi Ödeme
Sistemi üzerinden izin başvurusunda bulunulan her hava aracı için başvuru ücreti ödenir.
(6) ( Değişik: 28/07/2021 - 5278 ) Başvurular uçuş tarihinden en az 20 gün önceden Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir. Süre koşuluna uymayan başvurular reddedilir.
(7) ( Değişik: 28/07/2021 - 5278 ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
inceleme sonucu belgelerde eksiklik tespit edilmesi veya ek bilgi/belge istenmesi durumunda başvuru
sahibi 10 gün içinde söz konusu talebi yerine getirir.
(8) Blok izin alındıktan sonra normal uçuş planı çekilerek uçuşlar gerçekleştirilir.
Uçuş Şartları
MADDE 5 - (1) Türkiye hava sahasında uçuş gerçekleştirecek hava araçları Türkiye AIP'sinde
ve meri mevzuatta yer alan tüm hükümlere riayet etmelidir.
(2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tüm şartları sağladığı tespit edilen yabancı
tescilli hava araçlarına verilecek uçuş izinleri sadece Türkiye hava sahası içerisinde yer alan tanımlı
alanlar (havaalanları, heliportlar, helipedler, iniş şeritleri vb.) arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda
geçerlidir.
(3) Türk hava sahası içinde ticari hava taşımacılığında Türk sivil hava aracı siciline kayıtlı hava
araçlarının kullanılması esastır. Bununla birlikte, kapalı charter uçuşlar, diplomatik uçuşlar ile bu
genelge kapsamındaki yabancı tescilli uçuşlara izin verilebilecektir.
Uçuş İzinleri
MADDE 6 - (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurular bilgi ve belgeler
eksiksiz olması şartıyla 15 gün içerisinde sonuçlandırılır.
(2) Uygun görülen başvurulara ilişkin bilgilendirme Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı ve başvuru sahibine yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hususlar
MADDE 7 - (1) Bu Genelge kapsamında izin verilen yabancı tescilli hava araçlarının
uçuşlarına ilişkin bilgiler Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından her yılın
Ocak ve Temmuz aylarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.
(2) Müsaadeli kullanıma açık askeri havaalanlarına yönelik uçuşlar bu Genelge kapsamı
dışındadır. Uçuş talebi olması durumunda münferit izin başvurusu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne
yapılır.
(3) ( Ek: 28/07/2021 - 5278 ) Bu Genelge şartlarını taşımayan yabancı tescilli hava
araçlarının münferit uçuş izin başvuruları, Türkiye AIP'si ve mer'i mevzuatta yer alan tüm hükümler
çerçevesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce ayrıca değerlendirilir.
İdari Yaptırımlar
MADDE 8 - (1) Bu Genelge hükümlerine aykırılıkta bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında
2920 Sayılı Kanunun 143 üncü maddesi ile SHY-İPC gereğince gerekli idari işlem uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
E-ONAYLI
Prof.Dr. Kemal YÜKSEK
Genel Müdür V.

EKLER:
EK-1 - YABANCI TESCİLLİ HAVA ARACI UÇUŞ İZİN TALEP FORMU
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