HAVACILIK SAĞLIK TALİMATI'NDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT

MADDE 1- 23.02.2018 tarihinde yayımlanan Havacılık Sağlık Talimatının 3 üncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 15/07/2018 tarihli ve
30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendine ve 31/01/2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hava Trafik
Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans Ve Derecelendirme Yönetmeliğine ve 02/06/2017 tarih ve 30084 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Pilot Lisans Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. "

MADDE 2- Aynı talimatın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (1) Bu Talimatın hazırlanmasında, (AT) 216/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne
uygun olarak Sivil Havacılık Uçuş Ekibine Uygulanacak Teknik Gereklilikleri ve İdari Usulleri Belirleyen 3
Kasım 2011 tarihli ve (AB) 1178/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün PART-MED Başlıklı 4 no'lu Eki ve
Hava Trafik Kontrolörlerinin Lisans ve Sertifikalarına Uygulanacak Teknik Gereklilikleri ve İdari Usulleri
Belirleyen 20 Şubat 2015 tarihli ve (AB) 2015/340 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün PART ATCO-MED Başlıklı
4 no'lu Eki dikkate alınmıştır. "

MADDE 3- Aynı talimatın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (1) Genel Müdürlük adına koruyucu hekimlik bakışı ile havacılık sağlık faaliyetlerini yürüten ve bu
Talimatta yer alan görev, yetki ve sorumlulukların takip, kontrol ve koordinasyonunu sağlayan Hava Sağlık
Birimi, havacılık tıbbı konusunda eğitim almış Medikal Asesör tarafından yönetilir ve tercihen kadrosunda
havacılık tıbbi konusunda eğitim almış tıp doktorları istihdam edilir.
"

MADDE 4- Aynı talimatın 8 inci maddesinin birinci, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (1) Havacılık tıbbı eğitimi alan Yetkili Tabipler, SHY-6C Yönetmeliği ve bu Talimatın 13'üncü
maddesi uyarınca bu Talimatta belirtilen görev ve sorumlulukları icra ederler.
(2) Yetkili Tabip Yetki belgeleri en fazla 2 yıl için tanzim edilir. "

MADDE 5- Aynı talimatın 9 uncu maddesinin ikinci, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (2) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu tamamı tıp doktoru olan ve Genel Müdürlükçe seçilen dokuz
üyeden oluşur. Genel Müdürlük tarafından aday olmaya çağırılan Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanlığı
bulunanlar ve/veya Üniversite öğretim üyeleri arasından, AeMC sağlık kurullarında görev alan veya 0.40
dersi Teorik Bilgi Öğretmenliği için yetkilendirilen kişilerden, AME'ler ve AMS'de Medikal Asesör olarak
çalışan kişiler arasından atanır. Komisyon Genel Müdürlük tarafından atanan asil ve yedek üyelerle, Genel
Müdür veya İlgili Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak görev yapar.
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(3) Üyeler ve Yedek üyeler tercihen havacılık tıbbının temel dallarından birinde uzmanlığı olan kişiler
veya havacılık tıbbı eğitimine sahip ve Havacılık Sağlığı ile ilgili konularda kesintisiz 3 (üç) yıl Sınıf 1 Sağlık
sertifikası düzenleme yetkisi bulunan kişiler arasından 9 üye ve azami 9 yedek üye olacak şekilde seçilir. "

MADDE 6- Aynı talimatın 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, dörtüncü, beşinci, altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin üçüncü, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" (1) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu üyeleri niyet beyanlarını sunduktan sonra Genel Müdürlük
kararı ile üç yıllık bir süre için atanırlar. Görev süresi yenilenebilir. Hava Sağlık Birim Sorumlusu komisyon
başkanıdır. Genel Müdürlük kararı ile ikinci başkan belirlenir. İkinci başkan, Hava Sağlık Birimi kararlarına
itiraz halinde veya başkanın bulunmadığı ya da mazeretli olduğu durumlarda komisyon başkanlığı görevini
yürütür. Sivil Havacılık Sağlık Komisyonunun herhangi bir üyesi görev süresi dolmadan görevinden ayrılırsa
bu Talimatın 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen koşullar dâhilinde yerine eksik kalan görev
süresinin sonuna kadar geçerli olmak üzere toplantılara katılım durumu gözetilerek yedek üyeler arasından
atama yapılır.
(2) Komisyon toplantı ve karar yeter sayıları beş (5) tir ve komisyon üyelerinden aksi bildirilmediği
sürece 5 (beş) işgünü içerisinde elektronik ortamda kararlarının bildirilmesi istenir. Görüşmeler kapalı
oturumda yapılır. Sivil Havacılık Sağlık Komisyonunun üyeleri, her oturuma başkan tarafından şahsen
çağrılır ve Genel Müdürlükçe bildirilen ve belirlenen şekilde toplantı ve gündemine ilişkin işlem yapması ve
komisyon görüşünü oluşturacak kararını bildirmesi istenir. Komisyon Başkanı, Komisyon görüşü ve
önerisiyle, komisyon toplantısına veya oluşturulan alt gruplara bir ya da birden fazla uzman doktor
görevlendirmesi yapabilir.
(3) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu başkanı tarafından komisyon görüşü alınarak alt gruplar
kurulabilir. Kurulan bu alt gruplarda üye ve yedek üyeler görev alır. Komisyon Alt gruplarında karar yeter
sayısı üye, yedek üye ayırımı yapılmaksızın alt grup üye sayısının salt çoğunluğudur, eşitlik halinde karar
Komisyon tarafından karar verilir. Alt gruplar tarafından alınan her karar elektronik ortamda Komisyon
görüşüne sunulur ve 5 işgünü içerisinde karar yeter sayısı ile aksi yönde karar bildirilmemişse yada
komisyonda tartışılması uygundur şeklinde karar bildirilmemişse komisyon alt grup kararı komisyon kararı
olarak dikkat alınır.
(4) Komisyon başkanı ve üyeleri tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içerisinde görev yaparlar.
Komisyon başkanı ve üyeler komisyona ve vakalarına dair görüşürken, kurul dışındaki faaliyetleri dolayısıyla
daha önceden öğrendikleri veya kendilerinin aldığı bir kararla ilgili görüşme ve oylamalara katılmaktan imtina
edeceklerdir. Bu şekilde toplantıya katılmaktan imtina edildiği durumlar toplantı karar yeter sayısının
hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(5) Komisyon, olağan durumlarda, toplantılarda belirlenen ve gerek duyulduğunda yine toplantılarda
alınan kararlarla sıklığı değiştirilen aralıklarla toplanır. Olağan dışı durumlarda üst yönetim ya da komisyon
üyeleri tarafından toplantı talep edilir ve tüm üyelerin bilgilendirilmesi ile ek toplantılar yapılabilir.
Toplantıların duyurusu, takibi, kayıt altına alınması ve raporlanması Komisyon Başkanı tarafından yapılır.
(6) Bu Talimatın 11 inci maddesinde belirtilen konularda başvuruda bulunan kişilere, taleplerinin
inceleneceği oturumun tarih aralığı bildirilir. Bu kişiler, Komisyon önünde görüşlerini açıklama talebinde
bulunabilirler, komisyonun oy çokluğuna göre bu talep dikkate alınır, talep kabul edilirse toplantının kesin
tarihi bu kişilere bildirilir. Kişi ilgili tarihte toplantıya katılmamışsa oy çokluğu ile karar alınması halinde bir
defaya mahsus toplantı tarihi değiştirilebilir. Toplantılarda alınan kararlar Genel Müdürün veya Genel Müdür
Yardımcısının onayına sunulur ve onayın ardından ilgili havacılık personeli veya işletmesine Komisyon
Başkanı tarafından resmi bildirim yapılır.
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ÜYELER

GÖREVLERİ

Hava Sağlık Birim Sorumlusu

Komisyon Başkanı

Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı (başvuru yoksa Uçuş tabibi)

Üye

Uçuş Tabibi

Üye

Uçuş Tabibi

Üye

Dâhiliye Uzmanı

Üye

Göz Hastalıkları Uzmanı

Üye

KBB Hastalıkları Uzmanı

Üye

Nöroloji Uzmanı

Üye

Psikiyatri Uzmanı

Üye

(7) Son 1 (Bir) yıllık takvim boyunca etkinlik şeklinde bildirilen SHSK toplantılarının yarısından
fazlasına mazeretsiz katılım sağlamayan yada gündemi hakkında görüş bildirimi yapmayan asil veya yedek
üyeler bir daha alınmamak üzere SHSK üyeliğinden çıkarılır. Yetkili olarak bir AeMC' de çalışmayan
üyelerin katılım sağladığı ve görüş bildirdiği her SHSK toplantısı 3 ay Sınıf 1 yetki süresine karşılık gelir. "

MADDE 7- Aynı talimatın 11 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dörtüncü, beşinci, altıncı,
yedinci, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin dokuzuncu, onuncu, onbirinci
fıkrası a, b, c, ç bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
" (1) Havacılık Personelinin çalışma elverişliliğini ilgilendiren salgın hastalık verilerini analiz eder, zarar
görme risklerinin azaltılmasına yönelik uçuş emniyetini etkileyen tıbbi sorunlarını inceler ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla eş güdüm sağlar.
(2) Havacılık Personeli ve adaylarının havacılık sağlık muayenesi sırasında farklı AeMC'lerde
düzenlenen Geçici veya Kalıcı Elverişsizlik raporları hakkında ve ilgili süreler konusunda görüş açıklar.
(3) Havacılık personeli ve adaylarının havacılık sağlık muayeneleriyle ilgili kararlara itirazları hakkında
görüş açıklar.
(4) Genel Müdürlüğün Havacılık Sağlığını ilgilendiren mevzuat ve kaynak dökümanlarının
hazırlanması sırasında görüş açıklar.
(5) Komisyon üyesi hekimlerden ikisinin olumlu görüşü alınarak ilgili havacılık personelinin çalıştığı
işyeri sorumlu yöneticisi tarafından iletilen talebin sağlam gerekçelere dayandığı düşünüldüğü takdirde Hava
Sağlık Birim Sorumlusu, bir havacılık personelinin elverişliliğiyle ilgili karar konusunda nihai hükmün
verilmesi amacıyla Sivil Havacılık Sağlık Komisyonuna başvurabilir.
(6) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu Başkanı, Komisyon tarafından alınan kararların sonuçlarını da
göz önünde bulundurarak sağlık sertifikalarını ve raporlarını imzalama yetkisine sahiptir.
(7) Hava Sağlık Birim Sorumlusu, bir havacılık personelinin kuşku uyandıran tıbbi durumundan
dolayı can ve mal güvenliği açısından yakın bir tehlikenin belirdiği hallerde, resmi bildirim üzerine ilgili
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personelin sağlık belgesine en fazla iki ay süresince el konulmasına karar verebilir. Bu durumda, ilgili
personelin tıbbi elverişliliği konusunda nihai kararın alınması için Sivil Havacılık Sağlık Komisyonuna
başvurabilir
(8) Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu, bu Talimatın yürürlüğe girmesinden sonraki konular ve vakalar
hakkında karar verir. Komisyon tarafından alınan kararlara karşı aynı konuda komisyona yeniden başvuru
yapılamaz. Nihai karar, Hava Sağlık Birimi tarafından verilir.
"

MADDE 8- Aynı talimatın 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı
maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
" (1) Bu mevzuat ve eklerinde geçmeyen ama AMS veya havacılık işletmeleri tarafından havacılık
muayenesi istenen personelden aksi belirtilmedikçe AeMC'ler ile AeMC bulunmayan illerde tam teşekküllü
hastanelerden, bu Talimatın 13 üncü maddesi kapsamında yetkilendiren AME ve yetkili tabiplerden alınacak
fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, tanımlı görevlerini yapmalarında sağlık yönünden sakınca
olmadığını bildiren sağlık raporu istenir. Bu rapor her beş (5) yılda bir yenilenir. "

MADDE 9- Aynı talimatın geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı talimatın 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
" (1) Genel Müdürlük, Havacılık Muayenesi yapılmakta olan iller ve bunların komşu illeri hariç olmak
üzere Havacılık Muayenesi yapılmasına ihtiyaç duyulan illerde ilk başvuran AeMC, AME, GMP, OHMP ve
Yetkili Tabip adayları, detaylı gerekçeleri ile birlikte müracaatları üzerine bu Talimatla zorunlu kılınan
muayene sayıları, tecrübe gereksinimleri ve Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen ücretlendirmeler ile
ilgili hususlarda belirtilen şartları aramaksızın en fazla iki yıl süresince yetkilendirilir.
(3) Şikago Konvansiyonu Ek-1 Bölüm 6 ve EASA tarafından yayımlanan kabul edilebilir uyumluluk
yöntemleri (AMC) ve yönlendirici notları (GM) Genel Müdürlükçe aksi belirtilmedikçe aynen kabul edilir ve
uygulanır. "

MADDE 11- Aynı talimatın 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (2) AeMC başkanları, AME, GMP, OHMP ve Yetkili Tabipler bu Talimatta ve Eklerinde sunulan
Havacılık Sağlık Gerekliliklerine dair çeşitli nedenlerle gerçekleşen uyumsuzlukları veya ihlalleri Genel
Müdürlüğe 7 (yedi) iş günü içerisinde resmi yazı ile bildirir. "

MADDE 12- Aynı talimatın 15 inci maddesinin ikinci fıkrası ikinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. Aynı maddenin üçüncü, dörtüncü fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" (2) Havacılık İşletmeleri Denetimlerine İlişkin Uygulama Esasları Talimatında (SHT-DENETİM)
belirtilen bulgu seviyeleri ve kusur derecesi de göz önünde bulundurularak bu Talimat hükümlerine aykırı
hususların devamı ve/veya tekrarı halinde ayrıca;
(3) Bu Talimat Ek'inde yer alan MED.D.025 maddesine göre AME, Yetkili Tabip, OHMP ve GMP
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belgeleri azami 6 (altı) ay süre ile askıya alınır veya iptal edilir.
(4) Yetkili oldukları süre boyunca bu Talimat Ek'inde yer alan MED.D.025 maddesine göre 2 defa
yetkileri askıya alınan AME, Yetkili Tabip, OHMP ve GMP için son yetki askı tarihinden itibaren 2 yıl
süresince yeniden yetkilendirme işlemi yapılmaz.
a) Bulgunun birinci seviyede olması ve verilen süre içerisinden giderilememesi durumunda yetki iptal
işlemi gerçekleştirilir. "

MADDE 13- Aynı talimatın 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (1) Bu Talimatın yürürlüğe girmesi ile 23/02/2018 tarihli Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED)
yürürlükten kalkar. "

MADDE 14- Aynı talimatın 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (1) Bu Talimat, yayımlanmasını müteakip 20 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 15 - Aynı talimatın Ek-1 kısmı ekteki şekilde güncellenmiştir.
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