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1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Ticari Hava Taşıma İşletmeleri tarafından kontrolsüz sulara
yapılacak tarifeli VFR uçuş izninin verilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir
2. KAPSAM: Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan suya iniş
kalkış yapacak işletmeleri kapsar.

3. SORUMLULAR: Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı (UOD), Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı
(HSD), Hava Alanları Daire Başkanlığı (HAD), Hava Ulaşım Daire Başkanlığı (HUD).
4. UYGULAMA
1. İşletme izin başvurusu:
a. İşletmeler, TARİFELİ VFR UÇUŞLAR İÇİN SUYA İNİŞ KALKIŞ İZNİ FORMU’nda
belirtilen belgeler ile icra edilecek operasyona (operasyon yapılacak tüm bölgeleri de
belirtecek şekilde) ilişkin izin belgesinin onaylanması için Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğüne (SHGM) başvuruda bulunur.
b. Başvurular her bir yeni alan için operasyonun başlangıcından en az 30 iş günü önce yapılır.
Başvuru belgeleri içinde Uçuş İzin Talep Formu ve Tarifeli VFR Uçuşlar İçin Suya İniş
Kalkış İzni Formu (4 nüsha) ile bu formda belirtilen raporlar yer alır.
c. Uçuş iznine ait evraklar üst yazı ile SHGM evrak merkezine gönderilir.
d. Başvuru Sivil Havacılık Bilgi Yönetim Sistemi (SH-BYS) üzerinden elektronik olarak
yapılabilir.

2. SHGM tarafından yapılacak işlemler:
a. SHGM izin başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak için bir İnceleme Grubu (İG)
oluşturur ve gerektiğinde grubu yeniler. Bu grup içinde 3. maddede yer alan sorumlu
birimlerden uzmanlar yer alır ve inceleme süreci ilgili Daire Başkanlıkları seviyesinde ilgili
uzmanları üzerinden koordine edilir.
b. Gelen müracaat evrağı, evrak birimince giriş evrak kontrol talimatına göre kontrol edilir,
gerekli kayıt işlemlerinin ardından Hava Ulaşım Daire Başkanlığına teslim edilir.
c. HUD başvuruyu TARİFELİ VFR UÇUŞLAR İÇİN SUYA İNİŞ KALKIŞ İZNİ FORMU
kapsamında değerlendirir. HUD tarafından başvurunun uygun yapılmadığı veya herhangi
bir eksiklik tespit edilmesi halinde, başvuru sahibi tarafından eksikliklerin giderilmesi yazı
veya e-posta ile istenir.
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e. HUD tarafından değerlendirilen başvuru uygun yapılmışsa, uçuş izni talebi TARİFELİ VFR
UÇUŞLAR İÇİN SUYA İNİŞ KALKIŞ İZNİ FORMU ile birlikte Bölüm 3’de sayılan
Daire Başkanlıklarına gönderilir. İlave bilgi/belge ihtiyacı bulunması halinde İlgili Daire
Başkanlıkları tarafından başvuru sahibi şirketten istenir.
d. HSD tarafından Uçuş İzni Talebi'nde bulunan işletmelerin talep ettikleri sahalar hakkında
ilgili kurum/kuruluşlarla gerekli koordinasyonları sağladıktan sonra alınan görüşler
değerlendirilir.
e. HAD-İG uzmanları tarafından mania ile ilgili hususlar incelenir.
f. UOD İnceleme Grubunda (UOD-İG) kontrol pilotları tarafından, operasyonu yapacak
başvuru sahibi şirketten temin edilen, hava aracı ile ilgili tüm dokümanlar (POH, AFM ve
her türlü Chartlar), İşletme Kalite Müdürlüğü tarafından yapılan emniyet analiz raporu ve
operasyon yapılacak bölge ile ilgili dokümanlar incelenir. Yapılan inceleme sonucu
dokümanlar üzerinde ilave bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibi
şirketten ilave cevap veya görüş istenir.
g. UOD-İG kontrol pilotları tarafından incelenen belge veya dokümanların uygun olduğuna
karar verilirse; yerinde denetim amacıyla operasyon kontrol uçuşu icra edilir.
h. UOD-İG kontrol pilotları tarafından incelenen belge veya dokümanların uygun olmadığına
karar verilirse; operasyon bölgesi veya hava aracı tipinin uygunsuzluğu gibi sebeplerle
tespit edilen hususlar belirtilerek operasyonun neden uygun olmadığı şirkete bildirilir. Bu
konuda uygun tedbirler alınarak yeniden başvuru yapılması istenir.
i. İcra edilen operasyon kontrol uçuşunda, belirtilen formlara veya talimatlara göre herhangi
bir uygunsuzluk veya uyumsuzluk olduğu tespit edilirse, uygunsuzlukları içeren denetim
raporu UOD-İG ve diğer ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine edilerek başvuru sahibine
yazı ile bildirilir.
j. UOD-İG kontrol pilotları tarafından icra edilen operasyon kontrol uçuşunda tespit edilen
uygunsuzluklar veya alınması gereken tedbirler, başvuru sahibi şirket tarafından giderilerek
yazı ile yeniden değerlendirilmek üzere SHGM’ye gönderilir.

3. İzin sürecinin sonlandırılması
a. Tüm birimlerce yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonucu TARİFELİ VFR
UÇUŞLAR İÇİN SUYA İNİŞ KALKIŞ İZNİ FORMU’nun ilgili kısmı doldurularak
HUD’a gönderilir.
b. HUD tarafından, ilgili Daire Başkanlıkları tarafından uygun görüşlerin iletilmesini
müteakip; HUD tarifeli seferle ilgili ticari hususları da değerlendirerek, başvuruda bulunan
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işletmeye talep edilen alanlara yönelik VFR ticari uçuş düzenleme izni resmi bir yazı ile
iletilir.
c. İlgili birimlerden gelen görüşlerin uygun olmaması durumunda gerekli hallerde SHGM İG
toplanarak konu değerlendirilir ve ilgili işletmeye izin verilmediğine dair bildirim yapılır.

d. İzinlendirme ve inceleme süreci SH-BYS üzerinden yapılabilir.
5. KULLANILAN DOKÜMAN, FORM, KONTROL LİSTESİ VE DİĞER MEVZUATLAR


5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
(Madde 8/A, 9, 10 ve 11).



Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A).



Deniz Uçakları İle Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği (SHY-DENİZ).



Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul ve Esasları Talimatı (SHT OPS
1).



Kontrolsüz Havaalanlarının Yapımı Ve İşletiminde Uygulanacak Esas Ve Usullere İlişkin
Talimat (SHT-14A.02).



AIP.



İşletmenin FOM, AFM ve operasyon yapılacak hava aracı ile ilgili checklist ve dokümanlar.



En-Route Kontrol Formları.



Tarifeli VFR Uçuşlar İçin Suya İniş Kalkış İzni Formu.



Uçuş İzni Talep Formu.
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