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Uçuşa Elverişlilik Emniyet Bülteni
Konu:

Hava Aracı Bakımları ve Hava Aracı Kazalarını Önleyici Tedbirler

Kapsam:

Genel Havacılık İşletmeleri

Referans:

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’nın 14.06.2021 tarihli E94665312-050.05-36981 sayılı Nihai Raporu

Açıklamalar:

Uçuş Operasyon Direktifi ve Emniyet Bülteni Talimatı (SHT-OPS
UOD/EB)’nın 6’ncı maddesi kapsamında, yaşanan ve yaşanması
muhtemel ciddi olayların ve/veya kazaların olası risklerini azaltmaya
yönelik tespit edilen tavsiyeler göz önünde bulundurularak havacılık
endüstrisinde emniyet seviyesini artırma çabalarına yardımcı olmak
amacıyla yayımlanmıştır.

10.06.2019 tarihinde, Textron Aviation (Cessna) 172P tipi hava aracı ile Antalya ili
Manavgat ilçesinde düşmesi sonucu hava aracı kazası meydana gelmiştir.
Kaza hakkında Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan
tavsiyeler kapsamında, hava aracı kazalarının ve olayların önüne geçilmesinin
sağlanması amacıyla aşağıdaki hususlara uyum gösterilmesi gerekmektedir.
Tavsiyeler:

1.) Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Talimatının (SHT-M) 6’ncı
maddesine (M.A.201) göre ticari hava taşımacılığı, hava işi, ticari eğitim operasyonları
yapan ve karmaşık motorlu hava aracı işleten işletmeler, hava araçlarının bakımlarını
gerçekleştirmek için bakım kuruluşu yetkisi almakla veya yetkili bir bakım kuruluşu ile
anlaşma yapmakla sorumludur. Bununla birlikte, bu kapsam dışında kalan hava araçlarının
uçuş operasyonlarını yöneten işletmecilerin de hava araçlarının bakımlarını, onaylı bakım
kuruluşları ile veya uygun lisans sahibi hava aracı bakım personelleri ile anlaşma yaparak
gerekli bakım iş ve işlemlerini yürütmeleri uygun görülmektedir.
2.) Hava araçlarının bakımları için bakım kuruluşları ile yapılan anlaşmalara, sürekli
uçuşa elverişlilikten sorumlu kişi ya da kuruluşlarca uyulmaması durumunda ilgili tarafın
(bakım kuruluşu, bakım personeli, uçak sahibi, işleticisi) Genel Müdürlüğümüze bilgi
vermesi gerekmektedir.
Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.
Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir.
Ülkemizdeki havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla
hazırlanır. Burada yer alan bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde
revize edilebilir.
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Uçuşa Elverişlilik Emniyet Bülteni
3.) SHT-M, Madde 57 (AMC M.A.801 (f)(7)) uyarınca “IR M.A.801 (b)(2) paragrafına
göre bakım çıkışında onaylayıcı personel, bakım çıkış sertifikasının yayımlanması için tüm
gerekliliklerin karşılanmış olduğunu kanıtlamak üzere gerekli tüm kayıtları muhafaza
etmelidir.” kuralı gereğince hava araçlarına bakım gerçekleştiren uygun lisans sahibi hava
aracı bakım personelinin bahse konu kayıtları muhafaza etmesi gerekmektedir.
4.) Olay ve kaza incelemelerinde önem arz ettiği için Genel Müdürlüğümüzce
yayınlanan UOD-2014/7 Hava Aracı Takip Sistemi Genelgesi doğrultusunda ilgili
ekipmanın hava aracında takılı olmasından hava aracı işleticisi/sahibi sorumludur ve ayrıca
sistemin çalışır vaziyette olmasından pilot sorumludur.
İletişim:

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Koordinatörlüğü shy-m@shgm.gov.tr e-posta
adresi veya web sitemiz “SHGM’ye sor” uygulaması üzerinden bilgi
alınabilir.
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