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Ülkemize tarifeli/tarifesiz sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, SHY-22 kapsamında
ruhsat alarak kendi uçak hat bakım hizmetlerini kendileri yapmaya yetkili olabilmektedir. İlgili
hava alanında hat bakım yetkisi olmayan hava taşıyıcıları ise bir bakım kuruluşu ile anlaşma
yaparak bakımlarını yaptırmak zorundadır.

TA

L

SHY-145 kapsamında yetkilendirilmiş bakım kuruluşları ülkemize uçuş gerçekleştiren
tüm hava araçlarının yetkisine sahip olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla, yabancı hava
taşıyıcılarının hat bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve SHY-145 bakım kuruluşları ile
teknisyenlerin yetkinliğinin arttırılması amacıyla yabancı bakım kuruluşları ile işbirliği
yapılmasına imkan sağlayan bir düzenlemenin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

İP

Bu kapsamda ilgili hava alanlarında yabancı bakım kuruluşları ile işbirliği yapma
imtiyazına sahip olmak isteyen SHY-145 bakım kuruluşu, SHY-33A Yönetmeliğinin 15 inci
Maddesinin 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarına ek olarak aşağıda belirlenen bilgi ve belgeleri Genel
Müdürlüğümüze sunarak onay almak zorundadır.
1- Yetkili bir yabancı bakım kuruluşu ile yapılmış işbirliği anlaşması,
2- Yabancı Bakım Kuruluşunun ticari unvanı, iletişim bilgileri,
3- Yabancı Bakım Kuruluşunun Ülkemizde kullanacağı onay sertifikası,
4- Yabancı Bakım Kuruluşunun Bakım Kuruluşu El Kitabı,
5- Bakım yapılacak istasyon/istasyonların listesi,
6- Yabancı Bakım Kuruluşunun ilgili istasyonlarda bakım yapabilmesine olanak sağlayan
kendi havacılık otoritesinin onayı,
7- İlgili istasyon/istasyonlarda SHY-145 bakım kuruluşunun SHY-33A yetkisinin
bulunduğuna dair onay yazısı,
8- Yapılacak bakımların seviyesi,
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9- Gerekli alet-ekipman listesi ve temin planı,
10- İşbirliği kapsamında yabancı kuruluşun yetkisinin kullanılacağı istasyonlarda, ilgili
yetkiye sahip bakım personelinin en az %50 oranında Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarından oluşturulmuş olduğunu gösteren personel bilgileri. (Bakım yapılacak
hava aracı tipinde lisanslı TC vatandaşı personel bulunamaması durumunda bu
gerekliliğin sağlanması için en fazla 1 yıl süre verilir, bu şartı sağlayamayan kuruluşun
imtiyazı iptal edilir.)
11- Bahse konu personelin yabancı bakım kuruluşunun ilgili yetkisi kapsamında onaylayıcı
personel olarak yetkilendirildiğine dair kayıtlar.

İP

TA

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

L

İşbirliği yapılan yabancı bakım kuruluşu, SHY-145 bakım kuruluşunun SHY-33A
yetkisine uygun şekilde ve sadece yetkili olduğu hava alanlarında Genel Müdürlüğümüzün izin
yazısında belirttiği bakım kuruluşu yetkisini kullanarak faaliyet gösterebilecek olup aksi bir
uygulamanın gerçekleşmesi durumunda SHY-145 bakım kuruluşunun Genel Müdürlüğümüze
bildirmesi gerekmektedir.
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