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GENELGE
UOD – 2014/13
Bilindiği üzere, uygun konaklama tesisi, hâlihazırda yürürlükte olan ve 01.01.2017
tarihi itibari yürürlükten kalkacak “Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama
Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06)” nın “Tanım ve Kısaltmalar” başlıklı 4üncü
maddesinde; “Uçucu ekiplerin görev sonrası kesintisiz istirahatlarının güvence altına alındığı,
dinlenme, barınma ve beslenme ortamının elverişli olduğu, SHGM tarafından uçuş emniyet
gereklerinin üst seviyede yerine getirilebilmesi için gerektiğinde denetlenerek uygun görülen,
havacılık işletmeleri tarafından belirlenen tesisleri ifade eder.” olarak ve,
25.10.2016 tarihinde yayımlanan ve 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek
olan “Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı (SHT-FTL)” nın
4üncü maddesinin 1inci fıkrasının (ii) bendinde; “Nöbet görevi, açık mesai ve dinlenme
kapsamındaki anlam doğrultusunda, her bir ekip üyesi için sessiz bir ortama sahip ve bir
yatakla donatılmış, yeterli şekilde havalandırmaya, sıcaklığın ve ışık yoğunluğunun
ayarlanmasına ilişkin bir cihaza ve yiyecek ile içeceğe erişim imkânına sahip olan ayrı bir
odayı ifade eder.” olarak tanımlanmıştır.
İşletmeler tarafından gerçekleştirilmekte olan operasyonlarda görevli ekip üyeleri için
tahsis edilen ve özellikle SHT-6A.50 Talimat tanımında yer alan uygun konaklama tesisinin
belirlenmesinde ve uygulanmasında yaşanan farklılıklar ile SHT-FTL Talimatının yukarıda yer
alan hükmünün uygulanmasının 01.01.2018 tarihine ertelenmiş olması sebebiyle söz konusu
uygun konaklama tesis imkânlarının işbu Genelge ile yeniden düzenlenmesine ihtiyaç hâsıl
olmuştur.
Bu kapsamda; işletmeler tarafından görevli ekip üyelerine uygun konaklama tesisinin
sağlanmasını gerektiren operasyonlarda, 01.01.2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen asgari
şartların sağlanmasını teminen ilgili prosedürlerin işletme el kitabı içerisinde tesis edilmesi
gerekmektedir:
 Bir odada azami iki kişi konaklayacak şekilde planlama yapılması.
 İki kişinin konaklayacağı odalarda iki farklı (ayrı ayrı) yatak bulunması.
 İşletmelerin prosedürlerinde belirlenen ek gerekliliklere uygun olması.
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 Farklı uçuşlarda görev alan ekip üyelerinin aynı odada kalmaması.
 Ekip üyeleri için temin edilecek odanın/odaların, sessiz bir ortama sahip ve bir
yatakla donatılmış, yeterli şekilde havalandırmaya, sıcaklığın ve ışık yoğunluğunun
ayarlanmasına ilişkin bir cihaza ve yiyecek ile içeceğe erişim imkânına sahip olması.
İşbu Genelge 01.01.2018 tarihine kadar geçerli olacak olup, bu tarihe kadar işletmeler
tarafından gerekli planlamaların yapılması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica
ederim.
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