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ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
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Sayı
Konu

: 26005653-010.06.02/1160
: SHY-66 Lisans İşlemleri Hakkında

10/06/2013

GENELGE
İlgi:

a) 21.12.2011 tarih ve 1324-16431 sayılı Genelge.
b) 29.06.2012 tarih ve 1306-8664 sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan Hava Aracı Bakım
Personeli Lisans Yönetmeliğinin uygulamaları konulu ilgi (a)’da kayıtlı Genelgeye göre;
-SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisansları düzenlenirken teorik bilgi sınavlarına ek olarak
talep edilen kategoriyle uyumlu deneyim,
-Mevcut SHY-66 lisansına kategori ilavesi işlemi için talep edilen ilave kategoriyle
uyumlu deneyim,
-Mevcut SHY-66 lisansından sınırlama kaldırma işlemi için gerekli ise lisans
kategorisine ve sınırlama konusuna uygun deneyim gösterilmesi gereklidir.
Bahse konu deneyimlerin ise 02.01.2012 tarihinden itibaren "Hava Aracı Bakım
Personeli Temel Eğitim ve Bakım Deneyimi Kayıt Defteri" ile ya da teknik kayıt sisteminden
alınmış döküm ile kayıt altına alınması gerekmektedir.
Söz konusu deneyim kayıtlarının uygunluğunun işletmelerin Kalite Müdürleri
tarafından onaylanarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda
Kalite Müdürleri tarafından uygun olmayan deneyim kayıtlarının onaylanarak başvuru
yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla Genel Müdürlüğümüze yapılacak başvurular için,
Kalite Müdürleri tarafından deneyim kayıtlarının uygunluğunun değerlendirilerek,
onaylanması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda uygun olmayan deneyim
kayıt tekrarının tespiti halinde deneyim kaydını onaylayan Kalite Müdürü hakkında İdari para
cezası uygulaması yapılacaktır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze deneyim kayıtları sunulurken
ilgili task’ları onaylayan onaylayıcı personele ait yetkilendirme belgelerinin de Genel
Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde başvurulara herhangi bir işlem
yapılamayacaktır.
Ayrıca ilgi (b)’deki Genelge kapsamında onaylı bakım kuruluşlarında, hava aracı
üzerinde yapılan bakım işlemlerinde onaylayıcı (C/S) veya destek personeli (S/S) olarak
yetkilendirilecek Hava Aracı Bakım Personeli, Kalite Teknisyeni ile motor, APU, iniş takımı,
komponent/parça üzerinde yapılan bir bakım işlemi sonrası servise verme sertifikası (CRS)
düzenlemek üzere yetkilendirilecek personelin ilgili hava aracı tipine ve/veya komponente ait
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yayımlanmış olan teknik dokümanları anlayabilmeyi teminen okuyabilecek, yazabilecek ve
konuşabilecek düzeyde İngilizce bilmesi gerekliliği belirtilmiş ve aynı Genelge Ek’inde dil
eşdeğerlik tabloları ve kabul edilen sınavlar belirtilmiştir. Bu tabloda yer alan TOEIC sınavı
hakkında son dönemde uygulamada yaşanan aksaklıklar ve istenilen amaca uygun bir
seviyelendirme yapamadığının tespit edilmesi nedeniyle yazımız tarihinden sonra girilen
TOEIC sınavı notları Genel Müdürlüğümüz tarafından kabul edilmeyecektir. Bu durumun
işletmelerin Kalite Müdürleri tarafından yetkilendirmesi yapılacak onaylayıcı personel
işlemleri yapılırken de dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca İlgi (b)’deki Genelge Ek’inde
dil eşdeğerlik tablolarında yer alan belirli bir geçerlilik süresi olmayan sınavlar Genel
Müdürlüğümüz tarafından 2 yıl süre ile geçerli olarak kabul edilecektir.
Yukarıda belirtilen hususlarda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bilal EKŞİ
Genel Müdür

Paraf : Esat Demirci(BVUEM,SHY 66/147 Koordinatörü), İbrahim Halil BOZ(BVUEM,Uçuşa Elverişlilik Koordinatörü), Özcan BAŞOĞLU(UEDB,Daire Başkanı), Haydar YALÇIN(GMY,Genel Müdür Yardımcısı)
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