ALT BÖLÜM D - Uçuş Tabipleri (AME), Pratisyen Hekimler (GMP), İş Yeri
Hekimleri (OHMP)
KISIM 1 - Uçuş Tabipleri
İmtiyazlar
MED.D.001

(a)

Bu Talimatın 13 üncü maddesi kapsamında yetkilendiren
AME’nin imtiyazları 2. Sınıf sağlık sertifikalarını ve LAPL
sağlık sertifikalarını tanzim etmek, temdit etmek ve
yenilemek
ve
gerekli
sağlık
muayenelerini
ve
değerlendirmelerini icra etmektir.

(b)

AME’ler,
MED.D.015’te
öngörülen
gereklilikleri
karşılamaları durumunda, imtiyazlarının kapsamının 1. Sınıf
sağlık sertifikalarının temdidine ve yenilenmesine yönelik
sağlık muayenelerini de içerecek şekilde genişletilmesi
başvurusunda bulunabileceklerdir.

(c)

AME’nin imtiyazlarının kapsamı ve tabi olunan koşullar yetki
belgesi üzerinde belirtilmelidir.

(d)

Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen HTEK onaylı
eğitim ve kurs belgesine sahip olan kişilerin, Türkiye
Cumhuriyeti dışında yetkili bir otoritede imtiyazlarını icra
etmek için başvurmaları ve uygun görülmeleri halinde bu
durum hakkında MED.D.015 gerekliliklerini sağlayacak
şekilde başvuru ve uygun görülme yazıları ve ekleriyle
AMS’yi bilgilendirmeleri gerekmektedir.
Başvuru

MED.D.005

(a)

AME yetki belgesine ilişkin başvurular AMS tarafından
öngörülen şekil ve surette yapılacaktır.

(b)

AME yetki belgesi için başvuran kişilerin aşağıdaki bilgi ve
belgeleri AMS’ye vermeleri gerekmektedir:
(1) Kişisel bilgileri ve iş adresleri;
(2) Havacılık tıbbı konusunda müracaat ettikleri imtiyazlara
uygun bir eğitim kursunu tamamlamış olduklarını
gösteren bir sertifika da dâhil olmak üzere
MED.D.010’da öngörülen gereklilikleri karşıladıklarını
gösteren belgeler;
(3) AME'nin sağlık sertifikalarını işbu Talimatta öngörülen
gerekliliklere dayanarak tanzim edeceğine yönelik yazılı
bir beyan.

(c)

Birden fazla otorite adına uçucu sağlığı ve diğer branşına
yönelik sağlık muayenesi icra etmesi durumunda, AME
mesleğini icra ettiği tüm yerlere ilişkin bilgileri AMS'ye
sunacaktır.

AME yetki belgesinin tanzimine ilişkin gereklilikler
MED.D.010
Ayrıca Bkz:
AMC1 MED.D.010

2. Sınıf sağlık sertifikalarının temdidi ve yenilenmesi imtiyazlarına
sahip olan bir AME yetki belgesi başvurusunda bulunanlar:
(a)
(b)

Hekimlik yapma vasfına ve lisansına ve uzmanlık eğitimi
tamamlama sertifikasına sahip olacaklardır:
Havacılık tıbbı konusunda temel eğitim kursuna katılmış
olacaklardır.

(c)

Aşağıda belirtilen hususları AMS’ye kanıtlayacaklardır:
(1) Sağlık muayenelerini gerçekleştirmeye uygun imkânlara,
usullere, dokümantasyona ve işler vaziyetteki ekipmana
sahip olduklarını;
(2) Hasta-doktor mahremiyetinin korunması için gereken
usullere ve koşullara sahip olduklarını.

İmtiyazların kapsamının genişletilmesine ilişkin gereklilikler
MED.D.015
Ayrıca Bkz:
AMC1 MED.D.015

AME yetki belgesi imtiyazlarının kapsamını 1. Sınıf sağlık
sertifikalarının temdidini ve yenilenmesini içerecek şekilde
genişletme başvurusunda bulunan adayların geçerli bir AME yetki
belgesine sahip olmaları ve:
(a)

(b)

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde 2. Sınıf sağlık
sertifikalarının tanzimine, temdidine ve yenilenmesine
yönelik olarak en az 30 sağlık muayenesi icra etmiş olmaları;
Havacılık tıbbı konusunda ileri düzeyde eğitim kursuna
katılmış olmaları;

(c)

(d)

5 yıldan daha uzun süre ara vermemek şartı ile 3 yıl süresince
bir AeMC’de ve/veya lisans veren otorite gözetimi altında
uygulamalı eğitim almış olmaları veya çalışmaları
gerekmektedir.
AeMC bünyesinde AME olarak çalışmak için yetki belgesi
başvurusu yapan Hava ve Uzay Hekimleri için bu madde
hükümleri aranmaz.
Havacılık tıbbı eğitim kursu

MED.D.020

(a)

Havacılık tıbbı eğitim kursları bu kursları düzenleyen
kurumun ticari merkezinin bulunduğu ülke yetkili otoritesi

tarafından onaylanmış olmalıdır. Kursu düzenleyen kurum
kurs müfredatının yeterli olduğunu ve eğitim vermekle
görevlendirilen kişilerin yeterli düzeyde bilgiye ve tecrübeye
sahip olduklarını kanıtlayacaktır.
(b)

Kurs öncesi seviye tespit sınavı ve kursların sonunda kurs
içeriğinde yer alan tüm konuları kapsayan yazılı bir sınav
yapılacaktır.

(c)

Kursu düzenleyen kurum, sınavları başarıyla geçen adaylara
birer kurs tamamlama sertifikası tanzim edecektir.

AME yetki belgeleri üzerinde yapılacak değişiklikler
MED.D.025

(a)

AME’ler aşağıda belirtildiği şekilde, yetkilerini etkileyecek
nitelikteki değişiklikleri AMS’ye bildireceklerdir:

(1) AME’nin T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar
tarafından yürütülen bir disiplin kovuşturmasına ya da
soruşturmasına tabi tutulması;
(2) Müracaat sırasında yapılan beyanların içeriği de dâhil
olmak üzere yetki belgelerinin düzenlendiği koşullarda
meydana gelen değişiklikler;
(3) Yetki belgelerinin tanzimi için öngörülen gerekliliklerin
artık karşılanamıyor olması;
(4) AME’nin işyerinde veya kayıtlı ikamet adresinde
meydana gelen değişiklikler.
(b)

Bu tür değişikliklerin AMS’ye bildirilmemesi, yetki belgesini
askıya alan ya da iptal eden AMS tarafından tesis edilecek
karara dayanılarak, yetki belgesinin imtiyazlarının askıya
alınmasına ya da iptaline neden olacaktır.

AME yetki belgelerinin geçerlilik süresi
MED.D.030
Ayrıca Bkz:
GM1 MED.D.030

AME yetki belgeleri en fazla 3 yıl için tanzim edilirler. Yetki
belgeleri aşağıda belirtilen koşullara tabi olmak kaydıyla temdit
edilirler:
(a)

(b)

Yetki Belgesi sahibinin hekimlik yapmak için gereken genel
koşullara uymaya devam etmekte olması ve ulusal yasalar
uyarınca mesleki sicil kaydının devam etmekte olması;
Son üç yıl içerisinde havacılık tıbbı konusunda AMS
tarafından kabul gören tazeleme eğitimi almış olması;

(c)

Her yıl en az 10 havacılık sağlık muayenesi icra etmekte
olması;

(d)

Yetki Belgesinde yazılı koşullara uymayı sürdürmekte
olması;

(e)

İmtiyazlarını bu Talimata uygun bir şekilde tatbik ediyor
olması.

