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Zirve Sanal Havayolu pilot başvursu sırasında izleyeceğiniz süreç aşağıdaki maddelerde sırasıyla
açıklanmıştır.


Zİrve Havayolu hüküm ve koşullarında belirtildiği üzere doğru bilgilerinizle pilot başvurunuzu
yapınız.



Başvurunuzu eksiksiz tamamladığınız takdirde belirttiğiniz mail adresinize havayolu tarafından bir
onaylama maili gelecektir. (Gelen kutusunda onay mailinizi görmediğiniz taktirde gereksiz
e-postalarınızı kontrol ediniz.)



Onay mailinizde belirtilen linke tıkladığınız taktirde sizleri hesabınızın onaylandığını ve Discord
kanalımızın ulaşım bilgilerini sizlere bildiren ikinci bir mail yolladığımızı açıklayan yazıyla
karşılaşacaksınız.



E-postanıza gelen ikinci mailden Discord sunucumuza katılmanız gerekmektedir.



Sunucuya katıldıktan sonra Üye İlişkileri Departmanı ile iletişime geçerek süreç hakkında
bilgilendirme alacak ve bizlerle tanışacaksınız.



Üyeliğinizin onaylanması dahilinde Üye İlişkileri tarafından sizlere verilecek olan geçiçi çağrı kodu
ve kayıt esnasında belirttiğiniz şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.



Sisteme giriş yapmanız dahilinde sizleri iki aşamalı bir sınav sistemi karşılayacaktır.



BİRİNCİ AŞAMA: TEORİK SINAV





Sizlerden on dakika içerisinde on temel soruyu cevaplamanızı istiyoruz.



Her biri on puan değerinde olan sorulardan en az yetmiş puan elde ettiğiniz
taktirde ikinci aşamaya geçiş hakkı kazanacaksınız.

İKİNCİ AŞAMA: PRATİK SINAV
 Bu kısımları okumadan önce pratik sınav sayfasında belirtilen Zirve Acars Nasıl Çalışır adlı
dökümanı okuyunuz


Pratik sınavda sizlerden Türkiye semalarında üç adet kısa VFR uçuş
yapmanızı istiyoruz.(Uçak tipiniz Cessna 172 olmak zorundadır)



Pratik sınav sayfasında sizlere hangi uçuşları hangi sırayla yapacağınızı
gösteren kartlarla karşılaşacaksınız.



Uçuşlarınız kayıt altına alıp gerekli puanlamayı yapabilmemiz için Zirve Uçuş
Kayıt Yazılımı’nı sayfa üzerinde belirtilen yerden indiriniz ve kurunuz.



Siteye giriş bilgilerinizle yazılıma giriş yapınız.



Giriş yapmanız dahilinde sitede belirtilen uçuşunuzu kayıt yazılımında
göreceksiniz.



Uçuşunuzu tamamlamanız dahilinde sistem sıradaki uçuşu otomatik olarak
tanımlayacaktır. (her uçuş tamamladığınızda siteden ilgili kartın yeşile dönüp
dönmediğini kontrol ediniz)



Üç uçuşu da tamamlamanız dahilinde ortalama yetmiş ve üzeri puan elde
ederseniz iki aşamalı sınavı geçmiş ve sisteme giriş hakkı kazanmış
olacaksınız.

Sizleri Zirve’de görmekten mutluluk duyarız. Şimdiden iyi uçuşlar
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