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Bu Genelge; Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim
Organizasyonlarında (FTO) görev yapan tüm uçuş öğretmenleri (FI, IRI, CRI, STI, MCCI)
tarafından verilen uçuş eğitimlerinde standardizasyonun sağlanarak eğitimde kalite ve
etkinliğin artırılması amacıyla hâlihazırda yapılmakta olan standardizasyon/değerlendirme
uçuşlarının kapsamını ve kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
FTO’larda görev yapan uçuş öğretmenleri, Genel Müdürlüğümüzde görev yapan ya da
Genel Müdürlüğümüzce bu amaçla görevlendirilen kontrol pilotları tarafından aşağıda
belirtilen kurallar ve gereklilikler çerçevesinde uçuş öğretmenliği standardizasyon ve
değerlendirme uçuşuna tabi tutulacaklardır:
1) Standardizasyon/değerlendirme uçuşunu gerçekleştirecek olan kontrol pilotunun,
uçuş yapılacak olan hava aracı sınıfında kontrol pilotluğu yetkisi bulunmalıdır. Bu kontrol
uçuşu, kontrolü yapılacak olan öğretmenin eğitim verdiği bir uçuşta gözlemci şeklinde
olabileceği gibi, özellikle 2 kişilik hava araçlarında, kontrol pilotunun öğrenci rolünü
üstlenmesi yöntemiyle de gerçekleştirilebilecektir.
2) Standardizasyon/değerlendirme uçuşu gerçekleştirilecek uçuş öğretmeninin lisans
ve öğretmenlik yetkisi geçerli olmalıdır. Standardizasyon/değerlendirme uçuşları herhangi bir
yetkinin temdit edilmesi ya da yenilenmesi amacıyla değerlendirilmeyecektir.
3) Standardizasyon/değerlendirme uçuşları önceden bilgi verilerek planlı bir şekilde
yapılabileceği gibi, herhangi bir eğitim uçuşuna plansız bir şekilde katılım sağlanarak da
olabilecektir.
4) Yetenek testi veya safha kontrollerinde üst üste başarısız olan kursiyerler ile
yetersizlik nedeniyle çok fazla eğitim tekrarı yapmış olan kursiyerlere uçuş eğitimi vermiş olan
uçuş öğretmenlerine öncelik verilerek Genel Müdürlüğümüz kontrol pilotlarının gerekli
gördüğü
her
durumda
FTO’larda
görev
yapan
uçuş
öğretmenleri
standardizasyon/değerlendirme uçuşuna tabi tutulacaktır.
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5) Standardizasyon/değerlendirme uçuşları aşağıda açıklandığı şekilde icra edilir:
a. Yapılacak Standardizasyon/değerlendirme uçuşu, uçuş öğretmeninin yetkilerini
içeren koşullarda, FTO’nun geçerli standart uygulama usullerine (SOP) uygun
olarak ve gerekirse simülatör ile desteklenerek yapılacaktır.
b. Standardizasyon/değerlendirme uçuşlarında öğretmen pilotlarda; uçulan uçağın
performans limit bilgisi, normal ve acil durum prosedür uygulamaları ve bilgisi,
temel (radyo) alet bilgisi, kendini geliştirme becerisi ve genel havacılık bilgisi
aranacaktır.
6) Standardizasyon/değerlendirme uçuşlarının uygulaması aşamasında
çıkabilecek genelgeye aykırı davranış ve sorunların çözümü aşağıdaki gibi olacaktır:

ortaya

a. Standardizasyon/değerlendirme uçuşuna katılmayı kabul etmeyen uçuş
öğretmeninin eğitim uçuşları, Genel Müdürlüğümüzce idari değerlendirme
yapılana kadar durdurulur.
b. Standardizasyon/değerlendirme uçuşlarında başarısız olan uçuş öğretmeni ile
ilgili, gerekirse yer derslerini de kapsayacak şekilde ilave uçuş eğitimi planlanır
ve Genel Müdürlük kontrol pilotları tarafından tekrar kontrol uçuşuna tabi
tutulur. Bu süre zarfında uçuş öğretmenine eğitim uçuşu planlanmaz.
c. Uçuşu durdurulan uçuş öğretmenine eğitim uçuşu planlayan FTO’ların eğitim
yetkileri yeniden gözden geçirilir.
Yukarıda kuralları belirtilen ve kapsamı belirlenen standardizasyon/değerlendirme
uçuşlarının gerçekleştirilmesi, eğitimde kalitenin ve uçuş emniyetinin artması bakımından
büyük önem arz etmekte olup konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.
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