
TürkPilotlar VA Yönetmelik   

TürkPilotlar 2008 yılında kurulmuş bir sanal havacılık grubudur.2013 yılına kadar genel başkanlığı 

yürüten üyemiz Levent Önerdir.    

Bu tarihten itibaren devredilen genel başkanlığı Burak Ayten sürdürmektedir.   

 Daha sonraki yıllarda ise şuan görevini yürüten Başkan tarafından bu görev iyi yetişmiş, kaliteli 

duruşu olan, bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilecek kişilere devredilebilir.   

Giriş;   
Ülkemizde sanal havacılık aşkını yaşatmak için kurulan havayolumuz din, ırk, mezhep, siyasi duruş 

gözetmeksizin kişisel haklarını özgürce kullanabilen 16 yaşına erişmiş olan bütün sanal havacılara 

kapısı açıktır. Uçuşlarımızı “Flight Simulator X,Prepar3D ve Xplane” üzerinden uçuş kayıt sistemi 

aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz değişmez. Amacımız yaptığımız uçuşların bizlere zevk vermesi ve bu 

uçuşları severek yapmak.   

Amaçlar;   
1:Sanal havacılığı sevdirmek,    

2:Sanal havacıları birleştirmek,   

3:Hoşgörü esasına dayalı bir virtual airlines olmak,   

4:Görev bilincini kazandırmak,   

5:Yardıma ihtiyacı olan üyelere yardım etmek. 

Başvuru Koşulları;   
1:16 yaşından gün almış olmak   

2:Flight Simulator ekipmanına sahip olması   

3:Daha önce uygunsuz davrandığı için herhangi bir virtual airlines sisteminden atılmış olmaması   

4:Yeterli düzeyde simülatör uçuş bilgisine sahip olması   

5:Tarafımızdan 1 hafta sonra yapılan giriş sınavından geçer (70)not alması   

6:En az ayda 1 uçuş yapabilecek durumda olması   

7:Bilgi dahilimiz dışında farklı bir virtual airlines sistemine üye olmaması   

 

 

 

 

 

 



Temel Haklar;   
1:İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır.   

2:Kişisel haklara ve kişi özgürlüğüne karşı gelinemez.   

3:Kurallar önünde bütün üyelerimiz eşittir.   

4:Gerekli saatleri dolduran üyelerimiz belirlenen tarihte rütbe atlama sınavlarına girebilirler.   

5:Uçacağı meydan seçiminde bütün üyelerimiz özgürdür.   

Kurallar;   

1--Üyelerimiz TC yasalarına uymak durumundadır. Kişi TürkPilotlar üyeleri bünyesinde saygısızca 

konuşamaz, ağır ithamda bulunamaz ve sakıncalı linkler atamaz.   

2--Temek haklar 1. Ve 2.madde uyarınca üyeler birbirleri hakkında küçük düşürücü tabirler, asılsız 

konuşmalar yapamaz yapıldığı takdirde üyelikler iptal edilir veya geçici süre askıya alınır bu karar ana 

yürütme organı tarafından belirlenir.   

3--Her ay minimum 1 kayıtlı uçuş yapılması gerekmektedir, buna ilaveten aylık olarak verilen görev 

uçuşları geçerli bir sebep belirtilmediği sürece yapılmak zorundadır. Yukarıda verilen durumlar kayıtlı 

pilot tarafından yerine getirilmezse TürkPilotlar VA' ya üyeliği iptal edilir.   

4--TürkPilotlardan VA’dan çıkarılan üyeler aramıza tekrar katılamaz katılması için denetim 

mekanizması üyelerinin tamamından onay oyu alması zorunludur.   

5--TürkPilotlar VA üyeliği başvurusunda bulunan adayın genel beceri durumunun kontrol edilebilmesi 

için 1 hafta içinde en az 1 uçuş yapması gerekmektedir.   

6--Online uçuşlarda üyelerimizin genel uçuş kurallarına uyması gerekmektedir.   

7--Üye ve görevli yöneticiler görevleri dışına çıkamaz.   

8--Gerçekleştirilen uçuşlarda yakıt miktarı dikkate alınmalıdır. 2000 lbs altı ve 50000 lbs üstü inişler 

kritik yakıt aralığına girdiği için uçuşlar geçerli sayılmayacaktır.   

   -Uçuş yakıtının hesaplanması için www.fuelplanner.com sitesi kullanılmalıdır.    

   -Maksimum iniş yakıt ağırlığının üstünde sadece acil durumlarda iniş yapılabilir. Acil durum     

uçuş kayıt programında “Comment” bölümünde belirtilmelidir.   

9--Uçak seçiminde "Filomuza dahil olan uçaklar" kullanılmak zorundadır.   

- Filomuzda bulunan uçakların limitlerine uygun olarak uçulması gerekmektedir.  

- Filoya yeni katılan uçaklar kayıt programında güncellenmektedir.    

 

10—İletişim kanalımıza kayıt olmak mecburidir,bunun için discord adlı yazılımı kurmanız 

gerekmektedir.Kanala başvuru adresi : https://discordapp.com/invite/zNPxptU 
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İdari Kadro;   
1:Bu kadro verilen görevler bağlamında TürkPilotları idare edilmesini sağlayan ekiptir.   

2:İdari kadro yöneticileri verilen görevlerden sorumludur.   

3:TürkPilotlardaki kalıcı düzeni oluşturmada örnek davranışları sergileyebilmek idari kadronun en 

önemli vazifesidir.   

4.İdari Kadro İletişim kanalının her türlü düzen, işleyiş ve idaresinden sorumludur. 

1:Yönetim Kurulu Başkanı:    Burak Ayten   

1. Başkan TürkPilotlar VA içerisinde alınabilecek her türlü kararın onay veya red mercisidir.   

2. Üye alımı ve görev atamalarından sorumludur.   

3. Üyelerin sınavları ve bu sınavları değerlendirilerek Eğitim kadrosuna gerekli talimatın 

verilmesinden sorumludur.   

2:Denetim Kurulu:      Burak Ayten                

          Arda Yavruoğlu                
                Haluk Özyiğit   

1. Bu kurul TürkPilotlar VA içerisinde yapılacak düzenlemelerin içeriğinin kararlaştırılmasında 

görevlidir. Sunulan uygun istekler kurula gelir toplu onay aldığı taktirde geçer.   

2. Daha önce üyeliği iptal edilen fakat tekrar katılmak isteyen kişilerin üyeliğe kabul edilme veya 

edilmeme durumunu belirler; yeniden üyeliğe kabul için başvuranın 3 geçerli oy alması 

gerekmektedir.   

3. Problem olan konular bu kurulda danışılır. Herhangi bir üyeye saygısızca ithamda bulunan kişi 

hakkında uzaklaştırma veya üyeliğinin iptal edilmesini bu kurul kararlaştırır.   

Halkla İlişkiler Koordinatörü: Bahadır Çetin 

1. Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunmadığı durumlarda havayolunun aksamaması amaçlı 
vekalet eder. 

2. AR-GE çalışmalarına öncülük eder. 
3. ATC sorumlusudur.Bu etkinlikle ilgili rota oluşturma,uçuş dökümanlarını hazırlama ve 

dağıtma,deparmanlarda görev dağılımını yapmakla sorumludur. 
 

 

 

 



 

Görev Uçuşları Sorumlusu:     Haluk Özyiğit   

1. Bu idari bölümü yöneten kişi görev uçuşlarının düzenlenmesinden sorumludur. 

- Görev uçuşları 500 milden az olmalıdır.  

- Seçmeli görevlerde en az 6 en fazla 10 meydan belirlenmelidir. 

- Sıkıntılı, sistemsel hata olan, uçakların inemeyeceği limitlerin altında olan 

meydanlar görev uçuşu verilemez. 

- Gelecek aya ulaşmadan görev uçuşlarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.   

 

Eğitim Sorumlusu:     Bahadır Çetin & Arda Yavruoğlu 

1. Bu idari bölümü yöneten kişiler eğitim almak isteyen üyelerin eğitiminden ve takibinden 

sorumludur.   

2. Eğitimler koordineli bir şekilde yürütülmelidir. 

3. Görev paylaşımı esas alınmalıdır. 

4. Eğitimden en az 2 gün önce eğitim saati ve tipi belirlenmelidir. 

 

Etkinlik Oluşturma Ve Sosyal Medya Sorumlusu:      Arda Yavruoğlu 

1. Bu idari bölümü yöneten kişi TürkPilotlar VA’nın sosyal medya adreslerinin 

(facebook,youtube,twitter vb.) güncelliğinden ve gelişiminden sorumludur.   

- Haftada en az 2 paylaşım yapılması gerekmektedir. 

2. TürkPilotlar VA’nın sosyal medya hesaplarına gelen üye kabul/red,üyelerin şikayet ve 

taleplerinin takibini yapar. 

3.  İletişim kanalında üyelerin fikir ve önerilerini dinler ve gerekli yardımı yapar. 

 

Sistem Geliştirme:     Burak Ayten & Mert Çolak   

1. Bu idari bölümdeki kişiler web sisteminin ve uygulamalarının geliştirilmesini sağlar.   

2. Sistemde olan hataları inceler ve bunlara çözümler üretir.   

3. İnternet sitesinin sistemli ve düzenli işlemesini sağlar.   

4. Uygulama üzerindeki sorunları keşfedip çözülmesini sağlar. 

 

 

   

 


