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siviL HAVACILTK GENEL MUDURLU6UUT,

COVID-19 salgrnr siiresince havacrhkla ilgili 6nlemler ahndr$ ve ig hayafl kurallari yeniden belirlenmekte olduiu

malumlannrzdrr. Ulkelerin insan kayna$rnr koruma ve kaynaklannr israf etmeden kullanma ddnemi baglamrgtrr.

$imdiye kadar birgok defa dile getirilmig olan, ancak bir tiirlii uygun ve gerekli dnlemleri alrnmayan yabancr

pilotlarrn Lilkemizde istihdamrntn saffanmasrnda, iilkelerarasr ve milletlerarasr egitlik prensibine gdre i5e baglama

gartlan ve devamr ile ilgili olarak, Trirk vatandaglarrnrn haklarrnr yabancrlarla eSit hale getirecek gekilde ve

ivedilikle d*z*nlerne gaprlrnaldrr

Ozellikle Avrupa Birligi rjlkelerinin Trirkiye'ye ve Tiirk galrganlara kargr uyguladrpr hakkaniyetten ve frrsat eSitli$i

prensibinden uzak kurallar nedeniyle hemen hemen higbir Tiirk vatandagr Avrupa BirliEi ulkelerinde, uluslararasr

ICAO lisansrna sahip olmalartna rafmen ige girememekte ve gaLgma izni alamamaktadrr. Ancak Tiirk

vatandaSlanna kar5r bu aynmcrhfrr uygulayan tilkelerin vatanda5lart yrllardrr rilkemizde istedifri her yerde i5e

girebilmekte, Iisanslarr onaylanmakta ve T.C. Aile, SaLgma ve Sosyal Hizmetler Bakanlr$r tarafrndan galrgma

izinleri geldikleri tilkenin Tiirk vatandaglarrna uyguladr$t aynmc, kurallara bakrlmaksrzrn kolayca verilmektedir.

Bu Eergevede; iilkeler arastnda uygulanmasr gereken kargrltkkkk esasr Trirk vatandaglarrnrn haklarrnr koruyacak

gekilde drizenlenmelidir. Her lilke vatandagr igin o iilkenin Tiirk vatanda5lanna uyguladr$r kurallar uygulanmahdrr.

Avrupa BirliEi iilkelerinden gelen pilotlann tamamrna ilk olarak !4 ayn EASA srnauna girig zorunlu hale getirilmeli

ve EASA uygulayan tilkelerin karannrn karyfuf;r olarak TSrk lisanslarrna konulan ek uygulamanrn tamamr SHGM

tarafrndan konulmaLdrr.

Bunun yanr srra, iilkemizde gah5an yabann havacrlrk personeli ile ilgiliolarak COVID-19 salgrnr Onlemlerinin nasrl

uygulanaca$r ve hog zamanla*nda kendi iilkclerine seyahat snrrlarnalannrn neler olaca$r da aynca belirlennneli

ve ilan edilmelidir. Her tilkenin salgrnla milcadele y6ntemlerifarkfu olabildifiigibisiirii bairgrkh$r uygulayan veya

tedbirleri krsmen uygulayan irlkelerden illkemize gelebilecek olan tehlikelerin nasrl 6nlenecefii, gerekirse seyahat

slnrrlamasr dahil onlemlerin neler olaca$ karar{agtrnlmafudrr.
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Sivil Havacrhk Genel Mtidtirlti$ti ve T.C. Aile, Qahgma ve Sosyal Hizmetler BakanhSr taraftndan, istihdam politikasr

rilke menfaatlerine g6re de$erlendirilerek iilkemizin yabancr havacrhk Eahganlanna ihtiyacrnrn olup olmadr$r

belirlenmelidir. Ozellikle Avrupa Birlifi rilkelerinin T[]rk vatandaSlanna uyguladr[r ayrrmcrhk dUgUnUlerek Tiirk

vatanda;lannrn haklarrnr koruyacak onlemlerin aknmasr, gerekirse yabancr istihdamrnrn azaltllarak veya

srnrrlandrrrlarak kendi vatandaglarrmtzrn gelirlerinin ve istihdamrnrn korunmasr, genel ekonomik kriz tedbirlerinin

uygulandr$r bu g[nlerde kaynaklarrn etkin ve verimli kullanrlmasr agrsrndan milli bir g6rev olarak gorillmelidir.

Alrnacak 6nlemlerin en krsa srirede belirlenmesini ve bu onlemlerin uygulanma sorumlulu$unun, oncelikle

havacrltk otoritesi olarak SHGM de oldu$unu belirtmekte fayda vardrr. Aynr kapsamda vatandaglarrmrzrn

diinyanrn hangi i.ilkesinde olursa olsun kargrhkfuhk esasr gergevesinde e;it gartlarda istihdam olanaklarrnln

sa$anmasrnda, bagta T.C. Aile, Safugma ve Sosyal Hizmetler Bakankfr ile T.C. Drgigleri Bakanhfirnrn ilgili

birimlerinin aktif pozisyon almasrnrn zaruri oldufunu defierlendirirken konuya ili5kin her tiirlii deste$e ve ig

birlifiine hazrr oldu$umuz hususunu bilgilerinize arz ederiz.

Saygrlanmrzla.
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m Segkin KOQAK

Kaptan Pilot
HAVA- SEN Genel Bagkanr

DAGIIM :

GereEi : Bilei :

Sivil Havacrhk Genel Mtid iirlti[r] T.C. Cumhurbagkanhfir
T.C. Ula5trrma ve Altyapr Bakanh$r

T.C. Aile, fahgma ve Sosyal Hizmetler Bakanhfr
T.C. Drgigleri Bakanh$r

T.C. SaShk Bakanhfr
Turk Hava YollarrA.O.
Pegasus Hava Tagrmacrkfr A.$.

Gtineg Ekspres havacrhk A.$. (Sun Express)

Onurair
Gozen Air
Turistik Hava Tagrmacrhk A.$. (Corendon)

ACT Havayollan A.$.

ULS Havayollan Kargo TaSrmacrhk A.$.

Tailwind Havayollan A.$.

Hiirkug Hava Ta5rmaohk A.$. (Freebird)
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