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UED - 2016/01
Bilindiği üzere, “Hellenic Aviation Training Academy” "HATA" (EL.147.0007)’nin
Yetkisi 26 Şubat 2014 tarihinde ilgili otorite tarafından iptal edilmiş ve bu kapsamda adli bir
soruşturma başlatılmıştır. Bu süreçte, EASA tarafından yayınlanan 09 Aralık 2014 tarih ve
2014-32 sayılı Safety Information Bulletin (SIB)’e istinaden, bu durumun potansiyel emniyet
riski taşıyabileceği belirtilmiş ve çözümü için; bahse konu SIB 'de bu katılımcıların ilgili
modüllerle alakalı olarak bilgi seviyelerinin yazılı sınav, sözlü sınav, yeni bir modül sınavı vb.
şekilde değerlendirilmesi istenmiştir.
Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar başlatılarak, HATA kaynaklı
sertifikalar ile SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisansında işlem yapmış kişilerin listesi çıkarılmış
olup, bu kişilerin Bu Genelge kapsamında ilgili modül sınav(lar)ına 31.12.2016 tarihine kadar
yetkili SHY/Part-147 kuruluşlarında tekrar girerek modül hakkında bilgilerini kanıtlamaları
gerekmektedir. Bu amaçla ilgili modül sınavlarından;
a) Geçme notu 75 ve üstü olanlar için ilave bir işlem yapılmayacaktır.
b) Geçme notu 50 ve 75 arası olanlar için çalıştıkları kuruluşlar tarafından belirlenecek
bir prosedüre göre, kalite müdürü, bakım müdürü, modül içeriğiyle ilgili eğitmenler
veya en az 2 onaylayıcı personelden oluşan bir kurul tarafından İngilizce dilinde bir
değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekmektedir.
c) Geçme notu 50’nin altında olanların HATA kaynaklı sertifikaları geçersiz sayılacak
olup, lisansına yaptırdığı işlemlerle ilgili aşağıda belirtilen yaptırımlar
uygulanacaktır.
Bu süre zarfında konuyla ilgili sınavlara giren adaylara başarısız olunan modül sınavları
için uygulanan 3 aylık süre sınırlaması uygulanmayacaktır.
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Sürecin tamamlanmasının ardından ilgili modül sınav sonuçları ve/veya bakım
kuruluşlarında çalışanlara ait değerlendirme raporunun 31.01.2017 tarihine kadar Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 31.01.2017 tarihine kadar ilgili belgeleri
göndermeyen SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisansı sahibi kişilerin, HATA kaynaklı sertifikaları
geçersiz sayılacak olup;
a) sınırlama kaldırma işleminde kullanılmış ise lisanslarına ilgili sınırlamalar tekrar
eklenecek,
b) kategori ilavesi işleminde kullanılmış ise lisanslarından ilgili kategoriler silinecek,
c) lisans tanziminde kullanılmış ise lisansları ilgili adli soruşturma sonuçlanana kadar
askıya alınacaktır.
Ayrıca HATA kaynaklı modül sertifikaları, ilgili adli soruşturma sonuçlanana kadar
SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisans işlemlerinde hiçbir şekilde başvuruya esas kabul
edilmeyecektir.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
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