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KONU : Yabancr Pilot Lisanslandrnlmasr ve TUrk Pilotlarrn istihdam Sorunlarr

ilei : HAVA-SEN 2A2Al15 Sayr Yabancr Pilot Lisanslandrrrlmasr Konulu Yazrsr
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sivil- HRvecILIK GENEL ruUoUnIUGUrue,

Genel M0d0rlti$0n0ze hitaben yaalan ilgi yazt ile Pandemi d0neminde T0rk pilotlann kendi

Ulkelerinde ig bulmalarr konusunda dncelik tanrnmasr ve pozitif aynmcrhk yapllmaslna iligkin bir

de$erlendirme makamlarrna sunulmug ise de bugUne kadar herhangi bir d0zenlemenin

gergeklegtirilmemig oldu$u uzulerek m0gahede edilmigtir.

Bu konuda sendikamrzrn gabalan kargrlrk bulmadr$r gibi bireysel olarak CIMER uzerinden yaprlan

bagvurulara da SHGM olarak verilen cevaplarda somut bir g6zUm dnerisinin yer almadr$l

g6riilmUgtUr. Teknik olarak detaylr bir inceleme ve de$erlendinneyi muteakip ma$dur muhataplarla

sonuglann paylagrlmasr yerine, talep ve gikayetlerin verilen genel cevapiarla gegigtirildi$i hususu,

0yelerimiz ve riyemiz olmayan pilotlarrn bagvuru sonuglannr paylagmasr sonucunda dgrenilmiqtir-

Salgrn, Ulkelerin kendi vatandaqlannrn haklannr korumak igin ozel dnlemler aldr$r bir donem

olmugtur. Baglangrcrnda neredeyse ulkelerin tamamr yabancr havacrhk gahganlannr Ulkelerine

gondermig kendi vatandaglannrn istihdamrnr korumaya ozen gostermigtir. Maalesef sadece T0rkiye,

yabano galrganlann istihdamrna devam etmigtir. Bunun yant srra, Atlasglobal gibi bir girketin SHGM

denetimine ra$men nasrl batabildi$i hususu ayrlca cevabr verilemeyen bir soru olarak ortada

durmaktadrr, Son gOnlerde ise, gahganlanna maag Odemeyen, uguglannr durduran Onurair girketinin

akrbetinin OSrenilebilece$i makamlar olarak Qaltgma Bakanlr$l ve $HGM'den higbir agrklama

yaprlmamasr 0z0cu oldu$u kadar d0gUndUrtlcrid0r. igsiz kalan kokpit ve kabin gahganlarr ile di$er

havaslrk gahganlarrnrn durumlarrnr anlatabilecekleri muhatap bulma sorunlan devam etmektedir.

Havacrhk sektoriln0n her y6nuyle kurallarla belirlendigi ve rutin veya habersiz denetlendi$i

d0gtincesi hAkim olsa da gergekte sekt6re 6zgrl bir ig kanununun bulunmadrfr, g0glU patronlann

dilediginde girketi kapatrp iflasrnr verdi$i, yabancrlann herhangi bir srnrrlamaya tabi dmadan,

kargrhkhhk esasr gdzetilmeden Ulkemizde rahat rahat galrgilklan bir sekt6rdiir.
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HAVA-SEN olarak kendi vatandagrmrza ig bulma onceli$imiz ve sorunlarr gozme konusunda yetkili

kurumlarr ve sektorUn paydaglarrnl uyarma ve gdzum Onerilerimizi sunma sorumlulu$umuz vardtr.

Yaqanan sUrecin yarattr$r sorunlarrn gozUmleri kendi vatandaqrmrzrn ma$duriyetlerini gormezden

gelerek bulunamayaca$r gibi, ekonomik olarak Ulke drgrna grkanlan dovizin onrine gegecek

onlemleri de kapsamalrdrr. Havacrlrk gahganlarrnrn istihdamrnrn ve getirlerinin devamrnrn

sa$lanmasr igin 6nerilerimiz dikkatlerinize sunmayr bir gorev biliyoruz.

1. SHGM en krsa zamanda Yabancr Pilotlarrn Lisanslandrrrlmasr yOnetmeli$ini karqrhklrlrk esasrnr

gdzeterek grkarmahdrr. T0rk gahganlara yabancr Ulkelerde uygulanan kurallar aynen ilgili Ulke

vatandaqlarrna uygulanacak gekilde hazrrlanmrg bir ydnetmetik yayrnlanmalrdrr. TUrk devletinin

egemenlik haklarr ile TUrk vatandaglarrnrn egitli$e dayalr haklarr bu ydnetmelik igeriginde olmahdrr.

$imdiye kadar oldu$u gibi Ulkemiz yabancrlarrn herhangi bir kogul aranmaksrzrn serbestge

gelebildi$i bir Ulke konumundan gtkartlmaltdtr.

2. Qalrgma ve Sosyal Guvenlik Bakanlr$r 'igslz pilot' kavramrnr olmasr gerekti$i gibi tanrmlamalr ve

d0zenlemelidir. TUrkiye'de'igsiz' kavramr bazr meslek gruplarr igin tam anlamryla gergek durum ile

ortUqmemektedir. Orne$in pilotlarrn gahgma yagr 65'te son bulmaktadtr. Yabancr pilot istihdamrtalep

eden ticari girket ilana qrkmadan 6nce Bakanlr$rn onayrna tabi olmahdrr. Ulke iginde belirli yagrn

Uzerinde srnrr konularak aynr yagta bir yabancryr istihdam eden girketlere izin verilmemelidir, 60

yaglnda bir yabancrya ig ilanrnrn agrk olmasr ama T0rk pilotun bagvurusunun dahi kabul edilmemesi

tolere edilecek bir yaklagrm de$ildir.

3. Mevcut ugug okullarrnda e$itimine devam eden ve salgrn baglangrcrnda hat e$itimi de dahil olmak

Uzere e$itimi yarrm kalan pilot ve pilot adaylarrnr tespit eden bir envanter grkarrlmalr ve yaganan

ma$duriyetlerin giderilerek genglerimizin e$itimlerini tamamlamalannr sa$tayacak gdzitm Onerileri

hayata gegirilmelidir. Bu agamada uzmanlardan olugan bir komisyon kurulmalr ve bu komisyonda

finans uzmanlarr da dahil olmak Uzere muhatap taraflann tamamt yer almaltdrr. Sosyal problem

haline gelen ve halen gelecek kaygrsr duyan geng aday pilotlarrn gelecekleri kamu gozetiminde

tekrar tasarlanmalr ve planlanmahdtr.

4. Salgrn srrasrnda grkarrlan ve halen girketler tarafrndan iyi niyetle ba$dagmayacak gekilde

kullanrlan ve uzun sUre mesaiye olanak veren dUzenlemeler iptal edilmelidir. Tahliye uguglarr,

niteligine gore SHGM'nin iznine ve denetimine tabi olmahdrr.
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5. SHGIvI taraftndan havacrhk girketlerinin mali denetimleri mutlaka duzenli olarak yaprlmah,

kamuoyu ile paylagrlmalt ve galtganlanna maag Odeyemeyecek olan girketlere anrnda mudahale

edilmelidir. Maagt ddenmeyen bir ugucunun mesaiye devam ediyor olmasr uluslararasr alanda ciddi

ugug emniyetsizli$inin ana sebeplerinden birisidir.

6. iflas eden veya faaliyetlerini yerine getiremeyen havacrlrk girketlerinin durumlarrnrn aragtrrrlmasl

ve Turk Sivil Havacrlr$rnrn uluslararasr arenadaki kayrplarrnrn incelenmesi igin bir komisyon

kurulmaltdtr. Bu komisyon, antlan girketlerin yurtdrgrndaki borglarr da dahil olmak r.izere ve

haklartnda baglattlan hukuki sUregleri inceleyerek TUrk Sivil Havacrlr!rnrn itibarrnrn zatar

gOrmemesine y6nelik tedbirleri krsa s0rede almalrdrr.

7. TUrk havactltk sektOrU "galtgan envanterl'grkarrlmah, gelecek ongorUleri raporlanmah, ihtiyaglarrn

ytllara sdri olacak gekilde tespiti yaprlmah ve insan kayna$r planlamasr yaprlarak bize kaprlarrnr

higbir zaman agmamrg olan bagta Avrupa olmak Uzere di$er Ulke vatandaglarrnrn 0lkemizde galrgtl$r

alanlara kendi insantmtzr krsa sUrede yerlegtirmenin nasrl yaprlmasr gerekti$i hususlarr SHGM

tarafr ndan paylagrlmalrdrr.

8. Ugucu personelin ig tanrmlarr gecikmeden hazrrlanmalr ve iq kanununa tabi olarak

galtgttrtlmalartnt mUmkUn krlacak dUzenleme bir an once yaprlarak, ig hayatrnda her gallgan gibi

guvence altrna ahnmalannrn sa$lanmasr igin gerekli adrmlar bir an once atrlmatrdtr. HAVA-SEN

olarak teklifimiz haztrdtr. KHK veya 3 maddelik kanun teklifi veya Qahqma ve Sosyal Guvenlik

Bakanh$rnrn yapaca$r bir d0zenlemenin dahi yeterli olabilece$i bu eksiklik ivedilikle insani bir

gereklilik olarak Eoztilmelidir.

9. SHGM tek bir raporlama sistemine gegmeli ve kendisi eggUdUmlU olarak girketlerle beraber sUreci

kontrol etmelidir. ICAO ve EASA duzenlemeleri gere$i olan bu sistem bir an once hayata

gegirilmelidir.

10. TUrkiye'de girketlerin yabancr insan kaynaklarr (broker) girketleri kanahyla pilot temini yoluna

gitmesi engellenmelidir. Halihaztrda Ulkemizde duzenleme yaprlmayan bu alan yabano insan

kaynaklart girketleri taraftndan kullanrlmaktadrr. Ancak herhangi bir TUrk insan kaynaklan girketinin

Avrupa Ulkeleri bagta olmak uzere birgok ulkede faaliyet gostermesi ve o Ulkelerdeki girketlere

galrgan temin etmesi mUmkUn de$ildir. Ozellikle havacrlrk girketlerinin insan kaynagr temini ancak

TUrkiye'de faaliyet g6steren insan kaynaklarr girketleri Uzerinden olmah ve kurala ba$lanarak

gelirlerinden vergi ahnamayan higbir ticari faaliyete izin verilmemelidir.

HAVA-SEN olarak havactltk gahganlanna kargr sorumluluQumuzu yerine getirmek ve artrk kronik bir

sorun yuma$t haline gelmig havacrfuk sekt6runUn galrganlar agrsrndan ig bangrnrn oldu$u bir alan
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haline gelmesi temel amacrmrzdrr. Makro Ekonomimizi bagta ihracat ve turizm olmak uzere

do$rudan ve birgok alanda da dolaylr olarak etkileyen havacrlrk sektdrU igin sorunlara gOzum

onerilerimiz hazrr olup bu konularda gahgmayr, yaprlan gallgmalara 6n kogulsuz katkt sunmayt

ulkemize kargr sorumlulu$umuz olarak gormekteyiz. Yukarrda sayrlanlarrn haricinde gdzulmesi ve

Uzerinde gakqrlmasr gereken tUm konularr ve galrqanlan ilgilendiren sorunlan g6zme azim ve

kararhlr$rmrzr vurgularken Onceli$in her zaman TUrk vatandaglartnda olmasr temel ilkesinden

hareketle onerilerimizin de$erlendirilmesi hususunu tensip ve takdirlerinize sunartz.

Saygrlarrmrzla.

HAVA-SEN HAVAYOLU QALI$ANLARI SENDiKASI

SeQim Seqkin KOQAK
Kaptan Pilot
HAVA- SEN Genel Bagkanr

EK : HAVA-SEN 2020115 Sayr Yabano Pilot Lisanslandrrrlmasr Konulu Yazrsr

Gere0i :

Sivil Havacrlrk Genel Mud0rlO$u

Bilqi :

T.C. Cumhurbagkanlr$r
T.C. Ulagtrrma ve Altyapr Bakanlr$r
T.C. Qahgma ve Sosyal Girvenlik Bakanlt$t
T.C. Drgiqleri Bakanh$r

T.C. Sa$hk Bakanlr$r

Turk Hava Yollan A.O.
Pegasus Hava Tagrmacrh$r A.$.
GUneg Ekspres havaohk A.$. (Sun Express)
Turistik Hava Tagrmacrhk A.$. (Corendon)

ACT Havayollarr A.$.
ULS Havayollarr Kargo Tagrmacrhk A.$.
Tailwind Havayollarr A.$.
H0rkug Hava Tagrmacrhk A.$. (Freebird)
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