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GENELGE
HSD – 2014 /1
Bilindiği üzere, ELT (Emergency Locator Transmitter – Acil Durum Konum Vericisi)
hava araçlarının kaza veya acil durumlara maruz kalmaları halinde, konumları hakkında
pozisyon bilgisi sağlayan ve Arama Kurtarma hizmetlerinde kullanılan bir cihaz olmakla
birlikte, üyesi olduğumuz Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından getirilen
kurallar gereğince de hava araçlarında bulundurulması zorunludur.
Bünyesinde ELT cihazı bulundurma zorunluluğu olan hava araçları için ELT kod
tahsisleri 2008 yılından itibaren Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi adına Genel
Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup, tahsis edilen kodlar Arama Kurtarma Veri
Tabanına işlenmektedir.
Veri tabanında kayıtlı olan her bir hava aracına ait ELT formundaki (Acil erişim, Hava
aracı İşleticisi, vb.) bilgilerin güncel olması, muhtemel hadiseler karşısında daha hızlı ve etkin
müdahale edilmesini sağlayacağından Arama Kurtarma Veri Tabanının güncel tutulması
büyük önem arz etmekte olup, bu süre zarfında Genel Müdürlüğümüz tarafından takibi
sağlanmıştır.
01 Ocak 2015 tarihinden itibaren; ilk defa Arama Kurtarma Veri Tabanına girecek
hava araçları için ELT cihazı kayıt formundaki bilgilerin -ELT kodunun yüklenmesi
müteakibinde- veri tabanına kayıt edilmesi, bu bilgilerin doğruluğu ve ELT cihazına
yüklenecek kodların http://www.cospas-sarsat.int/en/documents-pro/beacon-regulationshandbook web adresinden temin edebileceğiniz “Handbook of Beacon Regulations”
dökümanının “TUR.3 ELT CODING METHODS” kısmında belirtilen ELT kodlama
usullerine göre kodlanması ile ELT Cihazı Kayıt Formu güncelleme işlemleri, ilgili
işletmenin sorumluluğunda olacaktır.
Bununla birlikte, tüm işletmeler ELT cihazı kayıt formu ile ilgili ilk kayıt ve
güncelleme işlemlerinin hepsini tbrd.udhb.gov.tr web adresinden yapacaklardır. ELT
cihazlarının kodlanması sürecinde yapılan bütün işlemlerin (ELT formları, ELT kodu
yüklendi bilgileri, ELT form güncellemesi vb.) uçuşa elverişlilik dosyasında bulundurulması
ve birer örneklerinin gerektiğinde ibraz edilmesi için saklanması önem arz etmektedir.
Ayrıca ELT kod tahsisi ile ilgili sorularınızı elt@shgm.gov.tr adresinden
bildirebilirsiniz.
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Bu çerçevede, gerek ilgili hava aracına ait ELT formundaki bilgilerin Arama Kurtarma
Veri Tabanına eksiksiz ve doğru olarak kayıt edilmesi, gerekse güncelleme olduğunda, Arama
Kurtarma Veri Tabanındaki bilgilerin uçuştan önce güncellenmesi zorunludur. Bu duruma
aykırılık tespit edildiğinde Hava Aracı Sahibi / İşleticisi hakkında 2920 ve 5431 sayılı
Kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacağı
hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.
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Genel Müdür

Dağıtım:
– Tüm Havacılık İşletmeleri

Daire/Birim
Şube

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı
Haberleşme ve Hava Trafik Sistemleri Müdürlüğü

Ayrıntılı Bilgi İçin
elt@shgm.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin 'http://www.shgm.gov.tr' adresini ziyaret ediniz.

765429577

