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Bilindiği üzere, COVID-19 salgını vakaları hâlihazırda birçok ülkede görülmüş, bu
kapsamda ülkemizde de salgına yönelik tedbirler ivedilikle alınarak uygulanmaya
başlanmıştır. Söz konusu önlemler neticesinde, hava taşıma operasyonlarında birtakım
zorluklar ortaya çıkmış olup, COVID-19 salgınının etkisini azaltmak ve hava taşıma
operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak, Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu ile
Taşınmasına ilişkin aşağıda listelenen hususlarda muafiyetlerin uygulanması için bu
Genelge'nin hazırlanmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur.
Hava taşıma işletmeleri, tehlikeli madde çözeltileri içeren el dezenfektanlarının ve
virüslü kan örneklerinin taşınması ile tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik
sürelerinin uzatılmasına ilişkin olarak aşağıda ayrıntıları belirtilen muafiyetlerden
yararlanabilir.
MADDE 1 – Muafiyet Geçerlik Süreleri
Bahsi geçen tüm muafiyetler belirtilen süreler kadar geçerli olup, anılan tarihlere kadar
COVID-19 salgınının devam etmesi veya ortadan kalkması halinde gerekli bilgilendirme
Genel Müdürlüğümüzce ayrıca yapılacaktır.
MADDE 2 - Tehlikeli madde içeren el dezenfektanlarının taşınması
Hava taşıma işletmelerinin, el dezenfektan sıvılarını kendi yolcuları ve ekiplerinin kullanımı
için hava aracında hazır bulundurmalarını kolaylaştırmak adına, "Tehlikeli Maddelerin
Havayoluyla Emniyetli Taşınmasına İlişkin Teknik Talimatlar (ICAO Doc. 9284)" dokümanı
gerekliliklerine uygun olarak UN1987 (Alcohol, n.o.s.) ve UN1170 (Ethanol) çözeltilerinin
kabinde aşağıda belirtilen şartlarda taşıması uygun görülmüştür:
a. İşletmeler, tehlikeli madde içeren dezenfektanların kazara dökülmeleri ve yangın riskine
karşı uygun şekilde saklandığından ve emniyet altına alındığından emin olmalıdır.
b. Dezenfektanların bulundurulduğu kapların hacmi azami 0.5 litre olmalı ve hava
aracında bulunan toplam dezenfektan miktarı 10 litreyi aşmamalıdır.
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c. İşleticiler bu maddelerin taşınmasından kaynaklı olası ilave potansiyel riskleri
değerlendirmeli ve acil durum usullerinde herhangi bir değişiklik olduğunda ekipleri
bilgilendirmelidir.

MADDE 3 - Virüslü kan örneklerinin taşınmasına yönelik muafiyet
Hava taşıma işletmesinin tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması onayının bulunmadığı,
ICAO Doc. 9284 ve dolayısıyla SHT-OPS Talimatı Ek-4 CAT.GEN.MPA.200 gerekliliklerine
uyumun tamamen sağlanamadığı durumlarda, işletme, aşağıda belirtilen gerekliliklere uygun
olarak tıbbi araştırmalarda kullanılacak virüslü kan örneklerini taşıyabilir:
a. Söz konusu örnekleri UN 3373 (Biological Substance, Category B) numaralı tehlikeli
maddeler için belirlenen 650 numaralı Paketleme Talimatına (Packing Instructions)
uygun şekilde taşınmalıdır.
b. İşletme, ilgili prosedürleri oluşturarak uçuş ve kabin ekibi dâhil taşımayla ilgili tüm
personelin bilgilendirilmesini sağlamalıdır.
c. Bu muafiyet sadece yurt içi taşıma için geçerlidir.
d. Bu muafiyetten yararlanmak isteyen işletmelerin bu Genelge'nin 5inci maddesine uygun
olarak Genel Müdürlüğümüzü bilgilendirmeleri ve yukarıda anılan gerekliliklere ilişkin
kanıtları sunmaları gereklidir.
e. Bu muafiyet hükümlerinin araştırma maksatlı kültürler gibi diğer maddeleri kapsayacak
şekilde genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunda, bu Genelge'nin 5inci maddesine uygun
olarak Genel Müdürlüğümüze bilgilendirme yapılmalı ve taşımanın kabul edilebilir
emniyet düzeyinde yapılması için gereken önlemler ile bu önlemlere uyumluluğa ilişkin
kanıtların sunulması gerekmektedir.

MADDE 4- Tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik sürelerinin uzatılması
Aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak yüz yüze eğitim metodunu kullanan eğitim
organizasyonlarına yönelik tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik süreleri, azami 4
(dört) ay olacak şekilde uzatılabilir:
a. Uzatma, en geç 31 Ağustos' ta geçerlilik süresi dolan tüm sertifikalar için uygulanabilir.
b. Yenileme eğitiminin geçerlilik süresi, önceki sertifikanın bitiş tarihine göre
hesaplanmalıdır.
c. İşletmeler, çalışanlarının görevlerini emniyetli yürütebilmesi için geçerli olan ICAO
Doc. 9284 hükümlerindeki değişikliklerden haberdar olmasını sağlamalıdır.
d. İşletmeler, söz konusu uzatmaya ilişkin şartlar ortadan kalkar kalkmaz çalışanlarının
eğitim almasını sağlamalıdır.
e. Bu muafiyet, temel eğitimler için uygulanmaz.
f. Bu muafiyetten yararlanan işletmeler, bu Genelge'nin 5inci maddesine uygun olarak
Genel Müdürlüğü bilgilendirmelidir.
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MADDE 5 - Bilgilendirme, talep ve belge sunulması
Bu Genelge kapsamında yapılması zorunlu talep ve bilgilendirmeler ile sunulması zorunlu
belgeler, uodops@shgm.gov.tr e-posta adresine gönderilir.
MADDE 6 - Yürürlük
Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 7 - Geçerlilik
Bu Genelge, 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.
MADDE 8 - Yürütme
Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bahri KESİCİ
Genel Müdür

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu : BMQYLKQA Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/shgm-ebys
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