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TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU (1) (2)

Kanun Numarası : 2920
Kabul Tarihi : 14/10/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/10/1983 Sayı : 18196
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 736

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen

nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren, ileri teknolo-
jinin uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık 
sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir 
şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişi-
lerinin havacılık sahasındaki faaliyetlerini kapsar.

Devlet hava araçları, açık hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun kapsamı dışın-
dadır.

Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanunda geçen;

a)  “Türk Hava Sahası” terimi: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke 
ile Türk karasuları üzerindeki sahayı,

b)  “Hava Aracı” terimi: havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sa-
hip her türlü aracı,

c)  “Devlet Hava Aracı” terimi: Devletin askerlik, güvenlik ve gümrük hizmetle-
rinde kullandığı araçları,

1 Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (SHY-6B), 14/6/1984 tarih ve 18431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

2 Bu Kanunla Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş 
olan her türlü görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana, Başbakanın 
görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 
4059 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
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d) “Türk Sivil Hava Aracı” terimi: Devlet hava araçları tanımı dışında kalan ve 
mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzelkişilerine veya Türk vatandaşlarına 
ait araçları,

e)  “Havaalanı” terimi: Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve in-
mesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçları-
nın karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri 
bulunan yerleri,

f)  “Ferry Uçuş”terimi: Bir hava aracının yolcu ve yük taşımaksızın; satın alınma-
sı veya kiralanmasında tescil işlemleri yapılmadan yurda getirilmesi maksa-
dıyla yapılan uçuşlar ile, uçuşa elverişliliğine halel getirmeyen kısmi arızalı 
olarak yapılan uçuşları;

İfade eder.

İKİNCİ KISIM
Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Türk Hava Egemenliği Hükümleri

Türk hava egemenliği
Madde 4 – Türkiye Cumhuriyeti Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliği 
haizdir.

Türk hava sahasının kullanılması
Madde 5 – Türk hava sahası hava araçları tarafından bu Kanun ve ilgili diğer mevzu-
at hükümleri çerçevesinde kullanılır.

Türk hava sahasından yararlanacak hava araçları
Madde 6 – Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan hava araçları Türk hava 
sahasında uçuş yapabilirler.

a)  Türk Devlet hava araçları,

b)  Türk uçak siciline kayıtlı Türk sivil hava araçları,

c)  Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasında uçmaları-
na müsaade edilen hava araçları,

Yukarıda belirtilenler dışında kalan her türlü hava aracının Türk Hava Sahasını kul-
lanması Ulaştırma Bakanlığının iznine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı gerekli izni ver-
meden önce Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşünü alır.

Uçuş yasakları ve sınırlamaları
Madde 7 – Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; 
kamu düzeni ve emniyet mülahazaları ile veya askeri sebeplerle geçici veya devamlı 
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bir tedbir olarak, Türk hava sahasının tamamını veya belirli bölümünün kullanılma-
sını veya muayyen bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir veya sınırlayabilir. Uçuş 
güvenliğini sağlamak amacı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığınca 
konulacak diğer tahditler, bu hükme tabi olmaksızın Ulaştırma Bakanlığınca uygu-
lanabilir.

Hava yolları ve havaalanlarına ait sınırlamalar
Madde 8 – Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkını haiz hava araçları ile diğer 
hava araçlarının izleyecekleri uçuş yolları ve kullanacakları hava alanları, Genelkur-
may Başkanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma Bakanlığınca 
belirlenir.

Gümrüklü havaalanlarının kullanımı
Madde 9 – Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen hava araçları, an-
cak gümrüklü havaalanlarından kalkmaya ve inmeye mecburdur.

İstisnai hallerde, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve İçişleri Bakanlı-
ğının müştereken vereceği karar dairesinde, gümrüksüz bir havaalanının da kullanıl-
masına izin verilebilir.

Belirlenmiş bulunan gümrüklü hava alanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniy-
le iniş yapıldığı takdirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı 
yöneticisine, yoksa en yakın mülki amire veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili 
makamlar el koyuncaya kadar hava aracını, yolcuları ve yükü ile birlikte güvence 
altına almakla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM
Sivil Hava Aracı Kazaları

Hava aracı kazalarının bildirilmesi
Madde 10 – Hertürlü sivil hava aracı kazası, sorumlu pilot veya mümkün olmadığı 
hallerde mürettebattan biri, işleten ve mahalli yetkililer tarafından en seri vasıta ile 
Ulaştırma Bakanlığına bildirilir.

İlk tedbirler
Madde 11 – Zorunlu kurtarmaya yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini koru-
maya yönelik tedbirler dışında, araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini 
engelleyecek işler yapılmaz ve delillerin aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda ma-
halli mülki amirler gereken tedbirleri alırlar.

Kaza nedenleri hakkında araştırma ve inceleme yapılması3

Madde 12 – (Değişik: 23/1/2008-5728/427 md.)

3 Bu madde başlığı “Kaza nedenleri hakkında soruşturma” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 427 nci 
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Kazanın nedenlerini ve oluş şeklini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can ve 
mal güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmak amacına yönelik ola-
rak her sivil hava aracı kazası ile ilgili olarak teknik bakımdan araştırma ve inceleme 
yapılır.

Araştırma ve İnceleme Kurulu 4

Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/428 md.)

Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı kabul edilmiş kişilerden seçilecek 
bir kurulu, kazanın sebeplerini araştırması için görevlendirir. Bu Kurul, yukarıdaki 
maddede belirtilen amaç dairesinde her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, soruş-
turma işlemlerini yürütmekle görevli Cumhuriyet savcısı ile işbirliği yaparak, delille-
rin toplanmasına yardımcı olur.

Kurul, yaptığı araştırma ve inceleme faaliyeti sırasında ilgili kişileri dinleyebilir; açık-
lama yapmaktan kaçınan kişilerin Cumhuriyet savcısına başvurarak ifadesinin alın-
masını sağlayabilir; bu ifade alma sırasında hazır bulunarak, açıklığa kavuşturulması 
istenen hususlarla ilgili olarak ifadesi alınan kişiye sorular sorulmasını isteyebilir.

Kurul, araştırma ve inceleme faaliyeti sırasında teknik ve uzmanlığı gerektiren sair 
hususlarla ilgili olarak başka uzman kişiler görevlendirebilir.

Araştırma ve İnceleme Kurulunun oluşturulması, araştırma ve incelemenin yürütül-
mesi, yetki ve sorumluluklar, hava aracı kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım iş-
leri Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikte Türkiye’nin 
taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gözönünde tutulur.

Araştırma ve inceleme raporu 5

Madde 14 – (Değişik: 23/1/2008-5728/429 md.)

Araştırma ve İnceleme Kurulu; tespit ettiği hususları, vardığı sonucu, tekrarlara en-
gel olunması bakımından alınmasını uygun bulduğu önlemleri, önerileri ile birlikte 
ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hâlinde Ulaştırma Bakanlığına verir.

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüş-
lerini ek bir raporda belirtebilirler.

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş 
olduğunu Resmi Gazete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmi Gazete ile yapılan du-
yuruda raporun ilgililerce nerede ve ne suretle incelenebileceği belirtilir. Rapor, ge-
rektiğinde kısmen veya tamamen uygun bulunacak vasıtalar ile yayınlanır. Ancak, 

4 Bu madde başlığı “Soruşturma kurulu” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 428 inci maddesiyle metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

5 Bu madde başlığı “Soruşturma raporu” iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 429 uncu maddesiyle metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılması hâlinde, Ulaştırma Ba-
kanlığı hazırlanan raporun bir örneğini yapılan soruşturma veya kovuşturma kapsa-
mında değerlendirilmek üzere, sadece ilgili Cumhuriyet başsavcılığına verir.

Kıyasen uygulama
Madde 15 – Bir kaza, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmasa dahi, sivil havacılıkta 
can ve mal güvenliğinin korunması bakımından önem taşıyan olaylar hakkında da 
Ulaştırma Bakanlığı bu bölümde yer alan esaslar dairesinde kıyasen işlem yapmaya 
yetkilidir.

Enkaz
Madde 16 – Kaza sonucu hava aracı enkaz haline gelmiş ise; maliki 90 gün içinde 
muhafaza masraflarını vererek enkazı alabilir.

Kaybolma
Madde 17 – Kendisinden alınan son haberden itibaren 90 gün geçen hava aracı-
nın kaybolduğuna mahkemece karar verilebilir, Yetkili mahkeme bu aracın siciline 
kayıtlı olduğu yer mahkemesidir. Kaybolma kararını veren mahkeme durumu re’sen 
Ulaştırma Bakanlığına bildirir. Hava aracında bulunanlar hakkında Medeni Kanun 
hükümleri ve 5/6/1945 Tarih ve 4749 sayılı Kanun ile onaylanmış olan Uluslararası 
Sivil Havacılık Anlaşmasının25 inci maddesi hükmü saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Hava İşletmeleri 6

İzin 7

Madde 18 – Gerçek ve tüzelkişilerin ticari amaçla, ücret karşılığında hava araçlarıyla 
yolcu veya yük veya yolcu ve yük taşımaları ile ticari amaçla diğer faaliyetlerde bu-
lunmaları için Ulaştırma Bakanlığından izin almaları ön şarttır.

(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/430 md.) İzin belirli şartlara ve süreye bağ-
lanabilir. İzin belgesi,

a)  Milli güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği durumlarda,

b)  Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin kurucu ortakları ile temsile yetkili yöne-
ticilerinin; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geç-
miş olsa bile, bankacılık, sermaye piyasası ve kaçakçılık mevzuatında tanım-

6 Ticari Hava İşletmeleri Yönetmeliği ve mezkur yönetmeliğin 16.maddesinin değiştirilmesine dair yönetmelik 
16/6/1984 tarih ve 18433 sayılı ve 21/3/1985 tarih ve 18701 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

7 Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar 
veya casusluk suçlarından … ” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 sayılı 
Kararı ile iptal edilmiştir.
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lanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar ile hırsızlık, yağma, güveni kötüye 
kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, parada, paraya eşit sayılan değerlerde, 
kıymetli damgada, mühürde, resmi belgede, özel belgede sahtecilik, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, tefecilik, zimmet, irtikâp, rüş-
vet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, devletin güvenliğine 
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(2) suç-
larından ya da ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından 
dolayı mahkûm edilmiş olması hâlinde,

verilmez.

İşletme ruhsatı
Madde 19 – Hava araçlarıyla ticari amaçla, belirli hatlar üzerinde, ücret karşılığında 
yolcu veya yük veya yolcu ve yük taşıması yapacak olan gerçek veya tüzelkişilerin 
18 inci maddede belirtilen izinden başka, Ulaştırma Bakanlığından işletme ruhsatı 
almaları şarttır.

Başvuru ve belgeler
Madde 20 – Ticari amaçla ücret karşılığında hava araçlarıyla yolcu veya yük veya 
yolcu ve yük taşımak için Ulaştırma Bakanlığından izin ve ruhsat almak üzere baş-
vuracak gerçek ve tüzelkişilerin başvurularına ekleyecekleri belgeler ve başvuruda 
aranacak şartlar Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir.

İnceleme
Madde 21 – Başvuru, Ulaştırma Bakanlığınca uygunluk ve ülke yararları açısından 
incelenir. Bu inceleme sırasında, kurulmak istenen işletmenin ülke ekonomisi, ulusal 
güvenlik, ulusal ulaştırma politikası, planlı kalkınma ilkeleri bakımından, değerlen-
dirilmesi de yapılır. Bu amaçla, gerektiğinde, Ulaştırma Bakanlığı ilgili bakanlıkların 
ve Devlet Planlama Müsteşarlığının görüşünü de alır.

Ruhsatın verilmesi
Madde 22 – 18 inci maddede yazılı izni almış gerçek ve tüzelkişiler izin başvurusuna 
ekli projelerini gerçekleştirdiklerini bildirerek işletme ruhsatı almak için Ulaştırma 
Bakanlığına başvururlar.

Ulaştırma Bakanlığı gerekli inceleme ve denetlemeleri yaparak, projelerin gerçek-
leştiğini tespit etmesi halinde, işletme ruhsatı verir. İşletme ruhsatı devredilemez.

Ruhsatta özellikle; ruhsat sahibinin ticari unvanı, taşıma türü, işletme yapılacak böl-
ge veya hatlar, izin belgesinde belirtilen sınırlama ve kısıtlamalar yazılır.

Ruhsatın asılması
Madde 23 – Ruhsat sahibi,ruhsatın örneklerini, işletmesinde, müşteri ve iş çevreleri-
nin kolaylıkla görüp okuyabilecekleri yerlere asmaya mecburdur.
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Ruhsata uyma zorunluluğu
Madde 24 – Ruhsat sahibi, işletme faaliyetlerini ruhsatın şartlarına aynen uyarak 
yürütmek zorundadır. Taşıma ve sefer yapma zorunluluğu, izin şartlarına göre tespit 
edilir.

Tarifeler
Madde 25 – (Değişik : 19/4/2001 - 4647/1 md.)

Ruhsat sahibi; ücret tarifeleri ile birlikte uygulama tarihini ticari, mali ve ekonomik 
koşullara uygun olarak belirler ve yürürlüğe koymadan üç gün önce üçüncü kişilere 
duyurur.

Uçuş tarifeleri, ruhsat sahibi tarafından belirlenir ve Ulaştırma Bakanlığınca onay-
landıktan yedi gün sonra yürürlüğe girer.

Posta taşıması
Madde 26 – Tarifeli olarak hava ulaştırma hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan 
işletmeler; talep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, ücret karşılığın-
da posta taşımakla yükümlüdürler. Ödenecek ücretler 5584 sayılı Posta Kanunu ile 
Dünya Posta Birliği sözleşmeleriyle saptanan kurallar dairesinde belirlenir.

Denetleme
Madde 27 – Türk sivil hava araçları ile faaliyette bulunan tüm kamu kurum ve ku-
ruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 
hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla yapacağı veya yaptıracağı teknik de-
netime tabidirler. 8

Yapılacak denetimin esasları, denetleme elemanlarının seçimi ile yetki ve sorumlu-
lukları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 8- 9

(Ek fıkra: 10/11/2005 - 5431/31 md.) Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren tüm 
işletmeler ve yeterlik belgesine sahip olması gereken personel, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri takip etmek, Genel Müdür-
lüğün verdiği talimatlara uymak, Genel Müdürlük yetkililerince talep edilen her türlü 
bilgi ve belgeyi vermek ve istenen ekipmana her zaman erişebilmelerini sağlamakla 
yükümlüdür.

(Ek fıkra: 10/11/2005 - 5431/32 md.) Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen 
teknik denetçiler, denetimlerde;

a)  Hava aracının uçuşa elverişli olmaması,

8 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma 
Bakanlığının” ibaresi “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün”, ikinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca” iba-
resi “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

9 Bu maddede sözü edilen yönetmelik 14/6/1984 tarih ve 18431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gir-
miştir.
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b)  Mürettebatın o hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımaması veya uçuşu 
yürütecek fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmaması,

c)  Operasyonun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturması,

d)  Tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniye-
tini doğrudan ilgilendirmesi,

Durumlarında işletmecinin ya da yeterlik belgesi gerektiren personelin uçuş operas-
yonunu ve/veya işletmecinin faaliyetini durdurmaya yetkilidir.

Bilgi ve belge verilmesi
Madde 28 – Ruhsat sahipleri, denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgi-
leri vermeye mecburdurlar.

Değişikliklerin bildirilmesi ve tasdiki
Madde 29 – Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden 
sonra yapılacak değişiklikleri, ilgilinin Ulaştırma Bakanlığına tasdik ettirmesi zorun-
ludur.

Ruhsatın iptali
Madde 30 – Ruhsat sahibinin bu bölümde yer alan hükümlere aykırı davranması ha-
linde; Ulaştırma Bakanlığı tarafından kendisine aykırılığın giderilmesi için yapılacak 
gerekçeli tebligat ve verilecek süre üzerine ruhsat sahibi aykırılıkları gidermez ise, 
verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazılarına veya tümüne ilişkin izin, geçici 
olarak geri alınabilir veya ruhsat derhal iptal edilir.

Kabotaj
Madde 31 – Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde, iki nokta arasında havayolu ile ticari 
amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları Türk hava araçları ile yapılır.

Gösteriler
Madde 32 – Sivil hava araçları ve askeri hava araçlarının dışında Devlet hava araçla-
rının ve paraşütçülerin katıldığı yarışmaların vesair gösterilerin yapılması, Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından verilecek izne bağlıdır.

Askeri hava araçlarının ve paraşütçülerin katıldığı, yarış vesair gösterilerde yetki, Ge-
nelkurmay Başkanlığına aittir. Ancak keyfiyet, uçuş güvenliğinin sağlanması maksadı 
ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir.

Yabancı havayolu işletmeleri
Madde 33 – Yabancı ülkeler ile Türkiye arasında hava ulaştırma hizmeti görecek 
yabancı uyruklu işletmelere uygulanacak hükümler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve 
çok taraflı anlaşmalar uyarınca ve karşılıklılık ilkesi gözönünde tutularak Ulaştırma 
Bakanlığınca saptanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Havaalanları ve Tesisleri

Kuruluş ve işletme
Madde 34 – Havaalanları, Devlet veya kamu tüzelkişileri tarafından kurulur ve işletilir.

Sivil amaçla havaalanı, pist, hangar, hizmet ve işletme tesisleri, bunlarla ilgili sistem 
ve kolaylıkların yeniden inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standartlar, Genelkur-
may Başkanlığı ile yapılacak koordinasyon sonucu Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
saptanır. Bu hizmetlerle ilgili kamulaştırma, etüd, proje, aplikasyon, onarım ve inşaat 
işleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. Faaliyetlerin yürütülmesinde Bayındırlık Ba-
kanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon ve işbirliği yapar.

Gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin havaalanı ve iniş şeritleri inşa etmesi ve işletmesi Ge-
nelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaası üzerine Ulaştırma Bakanlığı iznine bağlıdır.

İzin, süreye ve yükümlülüklere bağlanabilir. Milli güvenliğin, kamu düzeninin ve sağ-
lığın tehlikeye girebileceği kanaatini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde izin 
verilmez; verilen iznin kapsamı dışında bir kullanım durumunda izin iptal edilir. Ge-
rektiğinde havaalanı veya iniş şeridi kamulaştırılır.

5/6/1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaş-
ması hükümleri saklıdır.

Uluslararası hava trafiğine açık havaalanı
Madde 35 – Uygun teknik özelliklere sahip; gümrük, pasaport, sağlık ve bunlara ben-
zer işlemlerin yapılması için kolaylıkları bulunan havaalanları, uluslararası hava tra-
fiğine açılabilir.

Kısıtlayıcı tedbirler
Madde 36 – Havaalanlarındaki hava trafiği veya üzerindeki hava sahası gerektirdiği 
takdirde veya kamu düzenine ilişkin nedenlerle hava trafiğine açık bir havaalanının 
kullanılmasına her zaman tahditler konabilir veya havaalanı geçici olarak kapatıla-
bilir. Alınan kararlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekil ve surette 
ilgililere duyurulur.

Aynı bölgede birden fazla hava trafiğine açık havaalanının bulunması halinde, Ulaş-
tırma Bakanlığı kamu yararına ilişkin nedenlerle bunların kullanılmasını düzenleye-
bilir ve özellikle bu alanlardan herbirine belirli hava aracı tiplerine, hava faaliyetle-
rinin veya ticari faaliyetlerinin belirli bir bölümüne tahsis edebilir.

Ücret tarifeleri
Madde 37 – Havaalanlarının kullanılması ve tesislerinden faydalanılması ve veri-
len hizmetlerin karşılığında alınacak ücretler, yapılacak tarifelerle saptanır. Yapılmış 
olan tarifeler, Ulaştırma Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer.
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5/6/1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaş-
ması hükümleri saklıdır.

Havaalanı yöneticisi
Madde 38 – Her sivil havaalanına hizmetlerin bir uyum içerisinde yürütülmesini 
sağlamakla görevli bir yönetici atanır.

10/6/1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında 
Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Askeri havaalanlarından yararlanma
Madde 39 – Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarının sivil hava araçları tarafın-
dan kullanılması Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında, Devlet 
hava araçlarının sivil havaalanlarından istifade edebilmeleri ise Devlet hava araç-
larına sahip bakanlıklar ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılacak protokollerle 
düzenlenir. Yabancı hava taşımacılarının askeri meydanlardan yararlanmaları; ilgili 
Kuvvet Komutanlığı, Dışişleri, İçişleri, Gümrük ve Tekel bakanlıkları koordinasyonu 
sonunda Genelkurmay Başkanlığı onayı ile belirlenir.

Güvenlik tedbirleri
Madde 40 – Ulaştırma Bakanlığı, kamu ve özel havaalanlarında can ve mal güvenli-
ğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde yürütülmesi, yangın vesair 
tehlikelere karşı korunması amacı ile gereken önlemleri alır, aldırır ve denetler.

Bu görevin yerine getirilmesinde; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlıkları, Ulaştırma Bakanlığına gereken desteği sağlar ve işbirliğinde bulunur.

10/6/1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında 
Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Uçuş güvenliği
Madde 41 – Ulaştırma Bakanlığı uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile havaalan-
larında hava trafik kontrolü, haberleşme, seyrüsefer tesisleri ve kolaylıkları, meteo-
roloji hizmetleri, ışıklandırma, engellerin ortadan kaldırılması gibi hizmetlerin plan-
lanmasını, programlanmasını ve prensiplerini tespit ve temin eder. Bu hizmetlere 
ilişkin tesis ve sistemlerin çağdaş teknolojiye uygun şekilde Bakanlığa bağlı veya 
ilgili kuruluş vasıtasiyla tesisini sağlar.

Kurtarma ve yardım
Madde 42 – Ulaştırma Bakanlığı, uçuş güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlan-
ması için ehil personelden oluşan kurtarma yardım teşkilatı kurulmasını ve bunların 
emrine, yeterli sayı ve nitelikte araç ve gereç verilmesini sağlar.

Kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına, kazaya uğramış olan ve tehlike 
içinde bulunan hava aracı personeli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, 
yardımcı olmakla yükümlüdürler.
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Kurtarma ve yardım teşkilatının kuruluşu, görev ve yetkileri ve çalışma esasları yö-
netmelikle belirlenir.

Hizmetler
Madde 43 – Ulaştırma Bakanlığı; sivil havacılık faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve 
süratli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile, havaalanlarında ve gerekli gö-
receği diğer yerlerde, Türk hava sahası ile sorumluluğu Türkiye’ye ait olan hava sa-
halarına ilişkin, meteoroloji, hava trafik ve uçuş bilgilerini doğru ve hassas bir şekilde 
toplayıp ilgililere dağıtılması için gerekli önlemleri alır.

Hizmetin yürütülmesi ve hizmetten yararlanma şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.

Yer hizmetleri
Madde 44 – Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, yolcu ve yük trafiğinin ve her türlü 
hizmetlerin çağdaş sivil havacılık ilkelerine ve ülke çıkarlarına uygun bir biçimde 
yürütülmesi amacı ile gereken önlemleri almaya veya aldırmaya yetkilidir.

Uçuş ve haberleşme hizmetleri
Madde 45 – Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, sivil havacılığın güvenli, süratli ve 
düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile çağdaş teknolojiye uygun ola-
rak, her türlü trafik, haberleşme, işaret sistemlerini ve tesislerini doğrudan doğruya 
veya bağlı veya ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kurmakla veya kurdurmakla yükümlüdür.

Türk hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması
Madde 46 – Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların 
hükümlerine de uymak şartı ile, Türk hava sahasında hava trafiğinin güvenli, süratli 
ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, haberleşmenin ve bilgi akışının sağlanması, me-
teoroloji hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile ve çağdaş teknolojiye uygun olarak 
gereken önlemleri alır ve işletilmesini sağlar.

İnşaat sınırlamaları
Madde 47 – Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakan-
lığınca belirlenecek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dahilinde izin alınmadıkça 
hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan 
güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, 
ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır.

Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyeti-
ni tehlikeye düşürebilecek yapı, bina, ağaç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir.

Ulaştırma Bakanlığı belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce 
görülebilmesi ve tanınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elekt-
rik işaretlerinin konulmasını istemeye yetkilidir. İlgililer de istem dairesinde işlem 
yapmakla yükümlüdür.
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Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak havaalanları için yukarıda 
değinilen hususları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayınlar.

(Değişik beşinci fıkra: 23/1/2008-5728/431 md.) Ulaştırma Bakanlığının yukarıdaki 
fıkralar hükümlerine göre verdiği emir ve koyduğu yasaklara aykırı hareket eden ki-
şilere, ilgili valilik tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre 
idarî para cezası verilir. Valilik ayrıca ilgili kişiye emir veya yasağın gereğinin yerine 
getirilmesini sağlamaya yönelik azami bir süre verir. Bu süre yazısında, emir ve yasa-
ğın gereğinin ilgilisince yerine getirilmemesinin hukukî sonuçları açıkça belirtilir. Bu 
süre zarfında emir veya yasağın gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde, masrafları 
yüzde yirmi zammıyla birlikte ilgilisinden tahsil edilmek üzere, kamu gücü kullanı-
larak yerine getirilir.

Madde 48 – 47 nci maddede konulan sınırlamalar, 5/6/1945 tarih ve 4749 sayılı 
Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının eklerinde zikredilen 
standart ve tavsiyelerin altında olamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hava Araçları ve Sicillerin Tutulması

Türk sivil hava aracı
Madde 49 – Bir sivil hava aracı aşağıda belirtilen durumlarda da Türk sivil hava aracı 
sayılır.

Türk kanunları uyarınca kurulup da;
a)  Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, dernekler, siyasi partiler, sen-

dikalar veya vakıfların mülkiyetinde bulunan hava araçları, idari organını 
oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması,

b)  Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticari şirketler, kooperatifler ve bunların 
birliklerinin mülkiyetinde bulunan hava araçları, şirketi idare ve temsil et-
meye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket anasöz-
leşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması.

Hava araçlarının sicilinin tutulması
Madde 50 – Türk sivil hava araçlarının tescili için Ulaştırma Bakanlığınca bir sicil 
tutulur. Bu sicile “Uçak sicili” adı verilir.

Medeni Kanunun 917 nci maddesi hükümleri, sivil uçak sicilleri hakkında da kıyasen 
uygulanır.

Sicilin aleniyeti
Madde 51 – Uçak sicili alenidir. İstemle ilgili olduğunu ispatlayan kişiler, bir kaydın 
tamamlanması için sicile ait olan belgeleri, henüz sonuçlanmamış tescil işlemlerini 
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ve sicil dosyalarını da incelemeye ve masrafını ödemek şartı ile, sözü edilen belge-
lerin örneklerini almaya mezundur.

Sicil kayıtlarının geçerliliği
Madde 52 – Uçak sicilindeki bir kayda iyi niyete dayanarak mülkiyet, ipotek veya 
diğer bir ayni hakkı iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli olur.

Sicilde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye bu hakkı sebebi ile bir edada bulu-
nulması veya bu kişinin üçüncü kişiler ile tescilli hak üzerinde bir tasarruf muamele-
sinde bulunması hallerinde de, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Hakkın iktisabı için tescil şart olan durumlarda, tescili isteme tarihi iyiniyete esas 
tutulur.

Sicil kayıtlarına itiraz
Madde 53 – Sicilin muhtevasının gerçek hukuki duruma uygun bulunmadığı yolun-
daki itirazlar sicile şerh olunabilir.

Bu itirazlar, bir ihtiyati tedbir kararına veya sicilin tadili sonucunda hakkı muhtel 
olacak kişinin rizasına dayanılarak şerh olunur. İhtiyati tedbir kararının verilmesinde 
hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhtemel bulunduğunun ispatı aranmaz.

Türk sivil hava araçlarının tescili
Madde 54 – Türk sivil uçak siciline tescil edilen hava aracının, evvelce kayıtlı bulun-
duğu sicilden sildirilmesi mecburidir.

Geçici tescil
Madde 55 – İlgili mevzuata uygun olarak yurda sokulmuş olan bir sivil hava ara-
cı; Türk Devletine veya kamu tüzelkişilerine veya Türk vatandaşlarına veya 49 uncu 
maddede yazılı niteliklere sahip tüzelkişilere, en az altı ay süre ile yalnız bunlar 
adına işletilmek üzere bırakılırsa, sicile geçici olarak tescil olunabilir.

Tescil talebi ve şekli
Madde 56 – Sivil hava aracının tescili için, malikin bu Kanunda gösterilen kayıt ve 
şartlara uyması ve bir dilekçe ile Ulaştırma Bakanlığına başvurması gereklidir.

İstemde bulunanın mülkiyet hakkına veya tescil için gerekli şartların gerçekleşme-
diğine dair belgelere dayanan bir itiraz yapılırsa, hukuki durum kesinlik kazanmadan 
tescil yapılamaz. Ancak başvuru ve itiraz bir tutanak ile belirlenip, sicil dairesinde 
saklanır. Sicile kaydedilen sivil hava araçlarına tescil belgesi verilir.

Sicilin muhtevası
Madde 57 – Sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesinde en az aşağıdaki kayıt-
lar yer alır.
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(a)  Sivil hava aracının;

(1)  Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi.

(2)  Yapım tarihi ve seri numarası.

(3)  Yapımcının sivil hava aracı için belirlediği tip, model, marka.

(b)  Malikin;

(1)  Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu 
ticaret sicili ile sicil numarası.

(2)  Ticaret ortaklığı ise, ortaklığın nevi, ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret 
sicili ile sicil numarası.

(3)  Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi.

(c)  İktisap şekli.

(d)  Verilen tescil işareti.

Bu kayıtlarda değişiklik olduğu takdirde, ilgilinin, en geç onbeş gün içinde başvura-
rak, yeni durumu sicile ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur.

Tescilin ortak hükümleri
Madde 58 – Sicile tescil edilmiş bulunan Türk sivil hava aracı, ilgili yönetmelik hü-
kümlerine göre belirlenmiş milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve 
başka bir devletin siciline tescil olunamaz.

Türk uçak siciline tescil edilen hava aracı, Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşır.

İstisna
Madde 59 – Uçak sicilinde alacaklı haklarına ilişkin ipotek, haciz ve buna benzer 
şerh ve kayıtlar bulunmaması şartıyla sicile kayıtlı bir Türk sivil hava aracı, Ulaştır-
ma Bakanlığınca, Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak 
suretiyle yabancı gerçek veya tüzelkişilere veya 49 uncu maddede yazılı niteliklere 
sahip olmayan kişilere, yalnız bunlar adına işletmek üzere bırakılabilir. Bu takdirde 
hava aracının Türk uçak sicilindeki kaydı silinir.

Tescilin genel şartları
Madde 60 – Bir sivil hava aracının tescil edilebilmesi için, aşağıdaki hususlar ge-
reklidir.

a)  49 uncu madde uyarınca hava aracının Türk sivil hava aracı sayılması.

b)  Başka bir memlekette tescil edilmemiş olması ve eğer tescil edilmiş ise ora-
dan kaydının silindiğine dair belge getirilmiş olması.

c)  Hava aracının uçuşa elverişli bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanlığınca ve-
rilmiş belgeyi haiz olması.
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Re’sen terkin
Madde 61 – Bir Türk sivil hava aracı;

a)  49 uncu madde uyarınca Türk sivil hava aracı sayılması için bulunması ge-
reken nitelikler ortadan kalkarsa veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin 
mülkiyetine geçerse,

b)  Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği 
halde,yabancı sicildeki kaydı terkin edilmemiş olursa.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından re’sen sicilden terkin olunur.

Bu madde hükmü 55 inci maddede gösterilen hava araçları hakkında da işletme 
süresinin sona ermesi üzerine uygulanır.

Talep üzerine terkin
Madde 62 – Bir Türk Sivil hava aracının fiilen veya itibari olarak harabiyeti veya tam 
ziyaa uğraması hallerinde malikin başvurusu üzerine sicilden kaydı silinir ve tescil 
belgesi iptal olunur.

Sicil kaydının terkini ve ipotek hakkının korunması
Madde 63 – Bir Türk sivil hava aracının sicilden terkin edilmesinden önce 
durum,sicilde kayıtlı ipotek hakkı sahiplerine re’sen tebliğ edilir. Adresi bilinmeyen-
lere tabligat ilan yoluyla yapılır ve her iki durumda da itirazlarını bildirmeleri için 
ipotek hakkı sahiplerine 30 günlük süre tanınır.Herhangi bir itiraz bildirilmemiş ise 
veya itirazın haklı olmadığı mahkemece hükme bağlanır ise kayıt terkin olunur.

Aksi takdirde ipotekli alacakların haklarının saklı bulunduğuna dair meşruhat verile-
rek sicildeki kayıt terkin olunur.

Uçak sicili tüzüğü
Madde 64 – Hava araçlarının sınıflandırılması,tescile tabi olmayanlarının belirlen-
mesi, uçak sicilinin tesisi ve nasıl tutulacağı, personelin nitelikleri, hukuki ilişkilerin 
nasıl belgeleneceği ve tescil olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve 
silinmesine ilişkin kurallar ile 55 inci maddenin tatbiki halinde uygulanacak kurallar 
bir tüzük ile belirlenir.

Hava araçlarının hukuki niteliği
Madde 65 – Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, hava araçları menkul mal 
hükümlerine tabidir.

Mülkiyet ve diğer ayni hakların tesisi
Madde 66 – Hava aracının tamamı veya bir payının üzerinde mülkiyet ve diğer ayni 
hakların tesisi, devri ve temlik için yazılı sözleşme yapılması lazım ve kafidir. Temlike 
ilişkin sözleşmeler yazılı şekilde yapılmadıkça muteber değildir.
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Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü şahıslar bakımından hüküm ifade 
etmez.

Tescile tabi olmayan hava aracı mülkiyetinin iktisabı
Madde 67 – Tescile tabi olmayan hava aracı veya payının temlikinde akitler mülki-
yetin temellük edene teslimden önce intikalini kararlaştırabilirler.

Teferruat ve mütemmim cüzüler
Madde 68 – Hava aracının teferruat ve mütemmim cüzüleri hokkında Medeni Kanu-
nun 619 ve 621 inci maddeleri uygulanır.

Öncelikle uygulanacak hüküm
Madde 68/A– (Ek: 4/7/2012-6353/15 md.)

Türkiye Cumhuriyeti adına 16/11/2001 tarihinde Cape Town’da imzalanan ve 
10/3/2011 tarihli ve 6192 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Taşınır Do-
nanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım 
Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Dona-
nımına Özgü Konulara Dair Protokol” ile kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda “Taşınır Donanım Üzerindeki Ulus-
lararası Teminatlar Hakkında Sözleşme” ve “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası 
Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair 
Protokol” hükümleri esas alınır.

Hava aracı ipoteği
Madde 69 – Bir alacağın temini için hava aracı üzerinde ipotek tesis olunabilir. Hava 
aracı ipoteği, alacaklıya hava aracı bedelinden alacağını alma yetkisini verir. Müstak-
bel alacaklar veya şarta bağlı olan bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir.

Akdi ipotek
Madde 70 – Hava araçları üzerinde malik ile alacaklıların anlaşmaları ve sicile tescil 
ile ipotek tesis olunabilir.

İpotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onan-
mış olması şarttır.

Kanuni ipotek
Madde 71 – Hava araçlarının yapımı ve onarımından doğan alacaklar için yapımcı 
veya onarımcı, hava aracı üzerinde kanuni bir ipoteğin tescilini isteyebilir.

Bu kanuni ipoteğin tesisi hakkında Medeni Kanunun 809, 810 ve 811 inci maddeleri 
uygulanır.

Birlikte ipotek
Madde 72 – Bir alacak için birden çok hava aracı ipotek edilmiş bulunursa, aksine bir 
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anlaşmaya dayanılarak sorumluluk miktarları sicilde belirtilmedikçe, bunlardan her 
biri borcun tamamından sorumludur.

Yabancı para esasına göre ipotek
Madde 73 – Yabancı para ile ödenecek olan borçlar için, Maliye Bakanlığının izni ile 
yabancı para esasına göre ipotek tesis olunabilir. Bu iznin sicile kaydı lazımdır.

İpotek tescilin içeriği
Madde 74 – Sivil hava aracı ipoteğinin tescilinde:

a)  Alacaklının adı, soyadı ve adresi;

b)  Alacağın tutarı ve faiz oranı;

c)  Alacağın tutarı kesin değil veya değiştirilebilir ise faizler dahil, ipotegin te-
min ettiği azami tutar;

d)  Nama veya hamiline yazılı tahvillerin ipotek ile temini durumunda ipotek 
borcun tamamı için kurulacaksa, alacaklı yerine,borçlu ile alacaklıların tü-
münü birden temsil edecek bir temsilci; ihracı üstlenen işletme için kurula-
caksa, ipotek üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da;

Tescil olunur.

Sağlanan alacak
Madde 75 – İpotekli sivil hava araçlarının karşılayacağı alacaklar hakkında, Medeni 
Kanunun 790 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası ile 791 inci maddesi hükümleri uygulanır.

İpoteğin kapsamı
Madde 76 – İpoteğin kapsamı hakkında Medeni Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri 
uygulanır.

Sigorta
Madde 77 – Bir hava aracının maliki veya onun hesabına bir başkası tarafından si-
gorta ettirilmiş olması durumunda, ipotek sigorta tazminatına da şamil olur. Sigorta-
cı, sicile kayıtlı bir hava aracı ipoteğini bilmediğini ileri süremez.

Sigorta bedeli
Madde 78 – Bir hava aracının kaybı veya kaza sonucu hasara uğraması veya poliçede 
yer alan ve sigorta teminatına dahil şartların tahakkuku halinde; aksine bir anlaşma 
olmadıkça ipotek hakkı sahibi, sigortalı hava aracı üzerindeki ipotek tutarı kadar 
sigortacı tarafından ödenecek tazminata müstehak olur. Herhangi bir ödeme yapıl-
mazdan önce sigortacı, tescil edilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle yükümlüdür.

İpotekli alacaklıların hakları göz önünde tutulmadan yapılan ödemeler borçtan kur-
tarmaz.
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Sigortacının halefiyeti
Madde 79 – Sigortacı, alacağı ödediği nispette ipotekli alacaklının haklarına kanu-
nen halef olur.Şu kadar ki; halefiyet, alacaklının zararına olarak ileri sürülemeyeceği 
gibi, sigortacının kendilerine karşı sorumluluğu devam eden ve derecesi aynı olan 
veya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak da dermeyan edilemez.

Malikin defi hakkı
Madde 80 – İpotekli hava aracı maliki, borçlunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu 
defi ve itirazları ipotekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu borcuna esas 
olan hukuki işlemi feshedebildiği sürece, alacaklının hakkını hava aracından sağlan-
masına engel olabilir.

Alacaklı borçlusunun muaccel bir alacağı ile takas imkanına sahip bulundukça, malik 
de aynı yetkiye sahiptir.

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragatı malikin hakkına halel getirmez.

Ödeme hakkı
Madde 81 – Alacak malike karşı muacceliyet kazanır veya borçlu borcunu ödemek 
hakkını haiz olursa, malik borcu ödeyebilir.

Malik, tevdi veya takas yolu ile de alacaklının hakkını yerine getirebilir.

Halefiyet
Madde 82 – Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacağı ödediği oranda alacaklının 
yerine geçer. Halefiyet alacaklının zararına ileri sürülemez.

İpotek alacağının tahsili
Madde 83 – Alacaklı, ipoteğin kapsamına giren mamelek unsurları üzerinden alaca-
ğını, ancak cebri icra yolu ile alabilir.

Borçlu, borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya hava aracının temellük etmek yetki-
sini veren her türlü anlaşma geçersizdir.

İpoteğin devri ve düşmesi
Madde 84 – İpotekle temin edilmiş olan alacağın temliki ile, ipotek de yeni alacaklı-
ya geçer. Alacak ipotekden ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. Alacağın 
temliki yazılı şekilde ve sicile tescil ile olur.

Alacağın sona ermesi, alacaklının feragatı ve ipotekle mülkiyetin aynı kişide birleş-
mesi ile ipotek düşer.

İpoteğin düşmesi üzerine, kayıt sicilden terkin olunur. Malik ipoteğin dermeyanının 
daimi olarak imkansız kılan bir defie sahip bulunduğu takdirde, alacaklıdan, ipotek-
den feragat etmesini isteyebilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Hava Araçlarına İlişkin Uçuş Kuralları

Hava araçlarının muayene ve kontrolü
Madde 85 – Sivil hava araçları; Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve tescilden 
sonra da belirlenmiş bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ve kont-
rol edilir. Bu husus Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Uçuşa elverişlilik belgesi
Madde 86 – Türk sivil hava araçlarına uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belge-
nin geri alınması veya iptaline ilişkin şartlar ile bu işlemlere ait yetki ve sorumluluk-
lar. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak şartı 
ile, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile belirlenir.

İstisnai durumlar
Madde 87 – Sivil hava araçları, geçerli uçuşa elverişlilik belgesi olmaksızın, Türk hava 
sahasında, Ulaştırma Bakanlığının izni ile deneme, muayene ve ferry uçuşu yapabilir.

Kıyasen uygulama
Madde 88 – Türk sivil hava araçları için yabancı devletlerin yetkili makamları ta-
rafından verilmiş uçuşa elverişlilik belgelerinin geçerliliğine ve yabancı sivil hava 
araçları için Türkiye’de uçuşa elverişlilik belgesi verilmesine ilişkin şartlar, yukarıda-
ki maddelerde yer alan esaslar dairesinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır.

Hava aracı belgeleri
Madde 89 – Türk hava sahasında uçuş yapacak bütün hava araçlarının, uçuş sırasın-
da bağlı bulundukları devletin geçerli kuralları uyarınca:

a)  Bir merkezi sicile kayıtlı olmaları ve tescil belgesini taşımaları,

b)  Milliyet ve tescil işaretlerini taşımaları,

c)  Uçuşa elverişlilik belgesini taşımaları,

d)  Mürettebata ait belgeleri bulundurmaları,

e)  Telsiz tesisatı ruhsatnamesini taşımaları,

f)  Sigorta poliçesini bulundurmaları,

g)  Kanun ve tüzükler gereğince tayin olunan sair belgelerin bulundurulması,

Ve yetkili makamlar tarafından yapılacak kontrollerde gösterilmesi zorunludur.

Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmaların hükümleri saklıdır.

Devlet hava araçları:
Madde 90 – Türk hava sahasında uçuş yapacak yabancı devlet hava araçları; Türk 
kanunlarına ve bunlara bağlı kurallara uymak zorundadırlar. Türk Devlet hava araçla-
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rının, Türk hava sahasında ve uluslararası hava sahasında yapacakları uçuşlarla ilgili 
kurallar koyma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir. Şikago Sözleşmesi 3 
üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Kalkış ve iniş
Madde 91 – Sivil hava araçlarının iniş ve kalkışları, bu Kanunun öngördüğü esaslar 
dairesinde saptanmış bulunan havaalanlarından başka yerlerde yapılamaz.

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile başvurularak önlemler ile Ulaştırma 
Bakanlığınca önceden alınmış izine dayanan iniş ve kalkışlar yukarıdaki hükümden 
müstesnadır.

Havayolu
Madde 92 – Sivil hava araçları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış 
bulunan havayolunu izlemeye ve uçuş sırasında hava trafik kontrol yetkililerinin, 
talimatına aynen uymaya mecburdur.

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile verilen talimatın dışına çıkarılmasını 
gerekli kılan durumlarda, sorumlu kaptan pilot durumu derhal yetkili hava trafik 
kontrol ünitesine, bildirir ve alacağı talimata göre hareket eder.

Olağanüstü durumlarda, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, sorumlu kaptan pi-
lot gereken önlemlere başvurabilir,bu durumda dahi yetkili hava trafik kontrol üni-
tesinin en kısa zamanda haberdar edilmesi zorunludur.

Yasaklar
Madde 93 – Uçuş sırasında;

a)  Tehlike ve zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak,

b)  Akrobatik Uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak,

c)  Zirai mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşalt-
ma k, yangınla mücadele uçakları hariç yerden herhangi bir madde almak,

d)  Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek,

e)  Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya uçağın nizami kullanılma 
şeklinin dışında taşımak,

f)  Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak,

g)  Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve 
aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal 
güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz ha-
linde madde taşımak,

h)  Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında ya-
yın ve haberleşme yapmak,
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Yasaktır.
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere, özel veya genel nitelikte izin vermeye, 
Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir.

Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde, ilgili bakanlıklar ve Genel-
kurmay Başkanlığının görüşünü alır.

İnme mecburiyeti
Madde 94 – Can ve mal güvenliği veya kamu düzeni veya yurt güvenliği gerekçesi 
ile, yetkili makamlardan vaki olacak talimat karşısında hava aracının bildirilecek ha-
vaalanına inmesi zorunludur.

Birinci fıkra hükmünün uygulanmasında, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde; Genel-
kurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile işbirliği yapar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sivil Havacılık Personeli

Yeterlik belgesi
Madde 95 – Pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin, 
faaliyette bulunabilmeleri için, Ulaştırma Bakanlığından yeterlik belgesi almaları ve 
bu belgeleri belirli süreler içinde yenilemeleri zorunludur.

Ulaştırma Bakanlığı yeterlik belgesi almaları gereken birinci fıkrada belirtilen per-
sonel ve diğer havacılık personelinin kategorilerinin saptanması, belge verilmesi, 
geçerliliği, yenilenmesi, geri alınması ve sicillerin tutulması kurallarını yönetmelikle 
düzenler.

Yabancı devletler tarafından verilmiş yeterlik belgeleri
Madde 96 – Yabancı bir devletin yetkili makamları tarafından usulüne uygun suret-
te düzenlenmiş veya geçerliliği onanmış yeterlik belgeleri, Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bu Kanunun uygulaması bakımından da geçerli 
olarak kabul edilir.

Yeterlik belgesini düzenlemiş veya onamış bulunan devletin veya belge sahibinin 
vatandaşı olduğu devletin,Türk Sivil hava araçlarına veya bu Kanun hükümleri uya-
rınca verilmiş yeterlik belgelerine veya sahiplerine karşı kasıtlı işlem yapmaları du-
rumunda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Yabancı bir devlet tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş yeterlik belgelerinin, han-
gi koşullar altında geçerli sayılacağı yönetmelikle belirlenir.

Yeterlik belgesinin iptali ve geri alınması
Madde 97 – Yeterlik belgesinin verilmesi için zorunlu bulunan asgari koşulların or-
tadan kalkması durumunda, belge iptal edilir.
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Yeterlik belgesinin verilmesi için aranan niteliklerde geçici olarak değişiklik meyda-
na gelenlerin belgeleri, durumlarının düzeldiği saptanıncaya kadar geri alınır.

İdari önlem
Madde 98 – (Değişik: 23/1/2008-5728/432 md.)

Gerek bu Kanunda ve gerekse ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yer alan ve can ve 
mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davrandıkları iddiasıyla hak-
larında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış bulunan sivil havacılık personelinin 
yeterlik belgelerini, soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar geri almaya, 
Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir.

Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan koruma tedbirlerine ilişkin hükümler saklıdır.

Eğitim ve öğretim
Madde 99 – Sivil havacılık sahasında eleman yetiştirmek veya bu sahada öğrencileri 
yüksek öğretime hazırlamak amacıyla; Ulaştırma Bakanlığına bağlı lise veya dengi 
okullar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesine uygun olarak 
açılabilir. Gerçek ve tüzelkişiler de aynı amaçla 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Ka-
nunu esaslarına göre özel okullar açabilirler.

Sivil havacılık sahasında meslek elemanı yetiştirmek üzere 2547 sayılı Yükseköğre-
tim Kanunundaki esaslara uygun olarak yüksekokullar kurulabilir.

Kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları
Madde 100 – Sorumlu kaptan pilot hava aracının, can ve mal güvenliğini sağlayacak 
surette sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda 
gereken önlemleri almaya yetkilidir.

Kaptan pilotun idari yetki ve sorumlulukları
Madde 101 – Sorumlu kaptan pilot, hava aracında emniyet ve düzenin sağlanması 
için önlem almaya ve bu amaçla, yolculara, personele ve hava aracında bulunan 
diğer kişilere emir ve talimat vermeye ve gerektiğinde bunları hava aracından çıkar-
maya yetkilidir.

Sorumlu kaptan pilot, uçuş sırasında gerçekleşen doğum ve ölüm olaylarını bir tuta-
nakla saptar ve inilen ilk havaalanında mahalli yetkililere, yurt dışında ise Türk kon-
solosluğuna bildirir veya bildirilmesini sağlar. Yurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir.

Sorumlu kaptan pilot Kanun, tüzük veya yönetmelik uyarınca hava aracında uçuş 
sırasında tutulması veya bulundurulması gereken tüm defter, kayıt ve belgelerin bu-
lundurulmasından ve usulü dairesinde tutulmasından sorumludur.

Kaptan pilotun cezai yetki ve sorumlulukları
Madde 102 – (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/433 md.) Sorumlu kaptan pilot, 
hava aracında işlenen suç veya kabahatlerle ilgili delilleri toplamak ve saklamakla 
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yükümlü olduğu gibi; can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar 
doğabilecek durumlarda gerekli tedbirleri almaya; kolluk görevlileri olaya elkoyun-
caya kadar kişileri gözaltında tutmaya, kişilerin üzerini veya eşyasını aramaya, suçun 
işlenmesinde kullanılan veya kullanılmasına teşebbüs edilen ya da bulundurulması 
suç veya kabahat oluşturan eşyayı alıkoymaya, bizzat veya emrindeki diğer mürette-
bat ile birlikte yetkilidir.

Şu kadar ki; kaptan pilot gereken kanuni tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile 
durumu en kısa zamanda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise, Türk 
konsolosluğuna bildirmek veya bildirilmesini sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı 
bir rapor vermek mecburiyetindedir.

Özel düzenlemeler
Madde 103 – Türk sivil hava araçlarıyla faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluş-
ları ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişiler, bu Kanunun hükümlerine aykırı olmamak 
şartı ile, kaptan pilotun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen talimatlar ha-
zırlayabilirler. Ancak, bu gibi talimatlara uyulması, kaptan pilotun kanuni kurallar 
karşısındaki sorumluluğunu etkilemez.

Yolcuların yükümlülükleri
Madde 104 – Yolcular, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile bu Kanun 
hükümlerine; meydan otoritesi ve taşıyanın talimatına uymak zorunda olup, can ve 
mal güvenliğini ve yolculuğun disiplin ve intizamını bozacak her türlü eylem ve dav-
ranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

Uluslararası sözleşme hükümleri
Madde 105 – Bu bölümde yer alan konularda Türkiye’nin de katılmış olduğu 1963 ta-
rihli Tokyo, 1970 tarihli Lahey ve 1971 tarihli Montreal sözleşmeleri hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Havayolu ile Taşımalar

BİRİNCİ BÖLÜM
İç Hat Taşıma Sözleşmesi

Uygulanacak hükümler
Madde 106 – Havayolu ile yurt içinde yapılacak taşımalarda; bu Kanunda hüküm 
bulunmadıkça, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu 
anlaşmalarda da hüküm bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uy-
gulanır.

Yolcu taşıma sözleşmesi - bilet
Madde 107 – Yolcu taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren 
ve uluslararası standartlara uygun olan bir bilet vermekle yükümlüdür;
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a)  Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi,

b)  Yolcunun adı ve soyadı,

c)  Biletin numarası ile düzenlendiği gün ve yeri,

d)  Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna dair kayıt,

e)  Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri,

f)  Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin 
hükümlere bağlı olduğu.

Taşıyıcı, yolcuyu biletsiz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir bilet vermeden kabul 
etmiş ise, taşıma sözleşmesinin varlığı veya geçerliliği etkilenmez, ancak taşıyıcı bu 
Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz.

Bagaj ve kişisel eşya
Madde 108 – Taşıyıcı; yolcunun bagajlarını ve beraberindeki kişisel eşyasını taşıma 
sözleşmesinde belirlenen şartlar dairesinde, ücretsiz olarak taşımaya mecburdur.

Bagaj kuponu
Madde 109 – Taşıyıcıya teslim edilen her bir parça bagaj için, yolcuya aşağıdaki ka-
yıtları içeren bir bagaj kuponu verilir.

a)  Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi,

b)  Yolcunun adı ve soyadı veya yolcu biletinin tarih ve numarası,

c)  Bagaj kuponunun tarih ve numarası,

d)  Bagajın ağırlığı,

e)  Teslim yeri,

f)  Yolcu tarafından özel olarak beyan edildiği takdirde, bagajın içeriği ve değeri,

g)  Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin 
hükümlere bağlı olduğu.

Taşıyıcı; bagajı kuponsuz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir kupon vermeden 
kabul etmiş ise; taşıma sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez; ancak taşı-
yıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz.

Bagaj kuponu biri yolcuda kalmak ve diğeri bagaja takılmak üzere iki nüsha olarak 
düzenlenir ve bagajın ibraz edene teslim edileceği kaydını içerir.

Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak şartı ile, taşıyıcı bagaj kuponuna ko-
nulması gereken bilgilerden yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri bagaj kuponuna 
yazmayabilir veya biletle birleştirmek kaydıyla sadece bir bagaj teşhis kuponu ve-
rebilir.
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Yük taşıma sözleşmesi - hava yük senedi
Madde 110 – Yük taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren 
bir hava yük senedi vermekle yükümlüdür.

a)  Hava yük senedinin numarası ile, düzenlendiği gün ve yer,

b)  Taşıyıcının adı veya ticaret ünvanı ve adresi,

c)  Yükletenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi,

d)  Gönderilenin adı, soyadı veya varsa ticaret ünvanı ve adresi,

e)  Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri,

f)  Yükün türü, sayısı, miktarı ve ağırlığı,

g)  Özel olarak beyan edildiği takdirde değeri,

h)  Taşıma ücreti ve ödeme şartları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayıt,

i)  Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu olan belgeler,

j)  Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğunun sınırlandırılmasına iliş-
kin hükümlere bağlı olduğu.

Taşıyıcının, yükü, yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi ver-
meden kabul etmiş olması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya geçerliliğini etkile-
mez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan hükümlerin-
den yararlanamaz.

Birden çok parça için, yükletenin isteği üzerine taşıyan her bir parçaya ayrı yük sene-
di düzenlemekle yükümlüdür.

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshaya “Taşıyıcı için” yazılır ve 
yükleten tarafından imzalanır. İkinci nüshaya “Gönderilen için” yazılır ve taşıyıcı ile 
yükleten tarafından imzalanır. Üçüncü nüsha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, yükün 
teslim alınmasından sonra, yükletene verilir.

Yükletenin beyanları
Madde 111 – Yükleten yükle ilgili olarak hava yük senedine yazılacak kayıt ve be-
yanlar ile yükün gönderilene teslimi için gereken tüm bilgi ve belgelerin tam ve 
doğru verilmesinden sorumlu olup, bu yüzden taşıyıcının ve üçüncü şahısların uğra-
yacakları zararları tazmin ile yükümlüdür.

Taşıyıcı personeli ve temsilcilerine kusur isnadı hariç olmak üzere; taşıyıcı, verilen 
bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve yeterliliğini araştırmaya mecbur değildir.

Yük senedinin ispat kuvveti
Madde 112 – Hava yük senedi, aksi kanıtlanıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, şartları 
ve yükün teslim alındığı hakkında karine teşkil eder.
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Hava yük senedinde yükün ağırlığına, boyutlarına, ambalajına ve parça sayısına iliş-
kin kayıtlar aksi ispat edilinceye kadar doğru sayılır; yükün miktarına, hacmine ve 
bulunduğu hale veya yükün belirgin durumuna ilişkin kayıtlar, ancak yükletenin de 
katılması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve sonuçların hava yük senedine 
yazılması şartı ile taşıyıcı aleyhine delil teşkil eder.

Yükletenin tasarruf yetkisi
Madde 113 – Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğan tüm borçlarını yerine getir-
mek şartı ile; gönderilenin, bir sonraki madde uyarınca hakkını kullanmaya başla-
dığı ana kadar yük üzerinde tam bir tasarruf hakkına sahiptir. Gönderilen, hava yük 
senedini veya yükü kabulden kaçınırsa veya kendisine gereken ihbarın yapılması 
mümkün olmaz ise, yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip olur.

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer yükletenlere zarar vermeyecek şekilde kul-
lanmaya mecbur olup, bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan masraflardan 
sorumludur.

Yükletenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcı, durumu 
derhal kendisine bildirmekle yükümlüdür.

Taşıyıcı, yükletenin talimatını hava yük senedinin yükletene verilmiş olan nüshasının 
iadesini istemeden yerine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının zilyedinin, bu 
yüzden uğrayabileceği herhangi bir zarardan, yükletene rücu hakkı saklı kalmak şartı 
ile sorumlu olur.

Gönderilenin hakları
Madde 114 – Yükletenin bir önceki madde uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış 
olması halinde, gönderilen yükün varma yerine ulaşması üzerine, sözleşme şartları-
na uyması kaydı ile, taşıyıcıdan, yükün kendisine teslimini istemek hakkına sahiptir.

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma yerine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en 
kısa zamanda gönderilene ihbar edilir.

Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya yük varması gereken günden itiba-
ren yedi gün geçmiş olmasına rağmen varamamış olursa, gönderilen, taşıma sözleş-
mesinden doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri sürmek yetkisine sahip olur.

Hakların kullanılması
Madde 115 – Yükleten veya gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülük-
lerini yerine getirmek şartı ile 113 üncü ve 114 üncü maddelerin tanıdığı hakları, 
müstakilen kendilerinin veya başkalarının adına ileri sürebilir.

Yükleten ile gönderilenin ilişkileri
Madde 116 – 113 üncü, 114 üncü ve 115 inci maddeler yükleten ile gönderilenin 
ilişkilerini veya haklarını yükleten veya gönderilenden devren kazanmış olan üçüncü 
kişilerin karşılıklı ilişkilerini etkilemez.
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113 üncü, 114 üncü ve 115 inci maddelerin hükümleri, ancak hava yük senedine 
konacak açık kayıtlar ile değiştirilebilir.

Ücretsiz taşımalar
Madde 117 – Taşıyıcının kendi yetkili organınca saptanan kurallarına göre ücretsiz 
olarak yapacağı yolcu ve yük taşımaları dışında; görev maksadıyla veya özel neden-
lerle Türk tescilli hava araçları ile ücretsiz yapılacak yolcu ve yük taşımalarına ilişkin 
kurallar, Ulaştırma Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Hava Araçları Kullanma Sözleşmeleri

Kira ve Carter sözleşmeleri
Madde 118 – Uçuş personeli almadan sadece hava aracının kiralanması halinde 
Borçlar Kanununun ilgili hükümleri, uçuş personeli ile birlikte bir hava aracının ta-
mamının veya bir kısmının yahut muayyen bir mahallinin kiralanması veya Carter 
Sözleşmesi halinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır.

Yazılı şekil
Madde 119 – Kira ve Carter sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmadıkça muteber de-
ğildir.

Kira sözleşmesinin üçüncü kişilere dermeyan edilebilmesi için uçak siciline şerh ve-
rilmesi gereklidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk

BİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk Halleri

Yolcunun uğradığı zarardan sorumluluk
Madde 120 – Yolcunun ölümü veya herhangi bir cismani zarara uğraması halinde, 
bu zarara sebebiyet veren kaza hava aracında veya iniş veya biniş sırasında meydana 
geldiği takdirde, taşıyıcı sorumludur.

Bagaj veya yükün uğradığı zarar
Madde 121 – Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün kaybı veya zarara uğraması halinde, 
zarara sebebiyet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarar-
dan taşıyıcı sorumludur.

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya 
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bir hava aracında veya havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muha-
faza ve nezareti altında bulundukları süreyi kapsar. Yük için Türk Ticaret Kanununun 
781 inci madde hükmü uygulanır.

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya 
iç sularda yapılan taşımayı içine almaz. Belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleş-
mesinin ifası zımnında yükleme, teslim veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana 
gelen her türlü zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile taşıma süresinde meydana 
gelmiş kabul olunur.

Gecikmeden doğan zarar
Madde 122 – Taşıyıcı, havayolu ile yolcu, bagaj veya yükün taşınmasındaki gecikme-
den doğan zarardan sorumludur.

Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması
Madde 123 – Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan 
bütün tedbirleri aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını ispatlarsa 
sorumlu değildir.

Sorumluluğun sınırlandırılması
Madde 124 – Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde 
Varşova’da imzalanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kurulların Bir-
leştirilmesi Hakkındaki Sözleşme ve bu Sözleşmeyi değiştiren Türkiye’nin katıldığı 
sözleşme ve protokollerin hükümlerine göre tayin olunur.

Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan sözleşme ve protokoller ile öngörülmüş bulunan sınır-
ların yükseltilmesine ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelikteki anlaşmalara 
katılmak yetkisini haizdir.

Para kıymetinin değişmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen sorumluluk sınırlarının 
yeniden belirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçersiz sayılan hükümler
Madde 125 – Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 124 
üncü maddede sözü geçen Sözleşme veya onu değiştiren protokolde belirtilmiş olan 
sorumluluk sınırını indirmeyi amaçlayan her şart hükümsüzdür. Bu şartların hüküm-
süzlüğü taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğünü icabettirmez.

Şu kadar ki, yükün niteliği, özürü veya gizli ayıbından doğacak zararları düzenleyen 
hükümlere birinci fıkra uygulanmaz.

Sınırsız sorumluluk
Madde 126 – Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile veya zara-
rın doğması ihtimali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal 
sonucunda meydana geldiği ispat edildiği takdirde; bu Kanunda öngörülen sorum-
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luluk sınırları uygulanmaz. Ancak, taşıyıcının işçileri veya temsilcileri gibi yardımcı 
kişilerinin meydana getirdiği sınırsız sorumluluk talebine mevzu olan zarar hakkında 
Borçlar Kanununun 55 inci madde hükümleri saklıdır.

Taşıyıcının adamları
Madde 127 – Bu Kanunda öngörülen bir zarardan dolayı, taşıyıcının adamları aleyhi-
ne dava açıldığı takdirde; taşıyıcının adamı kendi görevi çerçevesinde hareket etti-
ğini ispat ederse, taşıyıcının bu Kanuna göre yararlanabileceği hususlardan istifade 
etmeye hak kazanır.

Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve taşıyıcının adamlarından alınabilecek tazminatın top-
lam miktarı, bahse konu sınırları aşamaz.

Hasarın ihbarı
Madde 128 – Yolcu bagajının veya yükün, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafın-
dan itiraz edilmeden kabulü, taşıma belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim 
edildiklerine karine teşkil eder.

Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesinde derhal 
ve teslimlerinden itibaren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve yük için en 
geç ondört gün içinde taşıyana ihbarda bulunulması gerekir. Gecikme halinde ihbar, 
bagajın veya yükün tesliminden itibaren en geç yirmibir gün içinde yapılmalıdır.

İhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üstünde gösterilmesi sureti ile 
yapılması gerekir.

İkinci fıkrada belirtilen sürelere uyulmaması halinde, hileli davranması hali hariç, 
taşıyıcı aleyhine dava açılamaz.

Birden çok taşıyan tarafından yapılan taşımalar:
Madde 129 – Taşımanın birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafından yapılması halin-
de; yolcu bagaj veya yükü kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu Kanun hükümlerine tabi 
olur ve taşımanın kendi denetiminde yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma 
sözleşmesinin taraflarından biri sayılır.

Böyle bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı, taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça yük-
lenmiş olmadıkça, yolcu veya yük sahipleri, sadece kaza veya gecikmenin meydana 
geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı talep hakkına sahip olabilirler.

Bagaj veya yük taşımalarında yolcu veya göndericinin ilk taşıyıcıya, yolcu veya teslim 
almaya yetkili alıcının ise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma hakları vardır. Ayrıca, 
bunlardan herbiri zararın, ziyanın veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan 
taşıyıcıya karşı da talepte bulunabilirler. Bu taşıyıcılar, yolcu, gönderici ve alıcıya 
karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
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Karma taşımalar
Madde 130 – Kısmen havayolu, kısmen de başka herhangi bir suretle yapılan birleşik 
taşımalar halinde, bu Kanun hükümleri sadece havayolu ile yapılan taşıma kısmına 
uygulanır.

Birleşik taşıma hallerinde taraflar, taşıma belgelerine taşımanın havayolu ile yapıl-
mayan kısımlarına ilişkin hükümler koyabilirler.

Dava açma süresi
Madde 131 – Sorumluluğa ilişkin dava, hava aracının varma yerine geldiği veya 
gelmesi gerektiği tarihten veya taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde 
açılmazsa tazminat talep hakkı düşer. Ancak, ondördüncü madde gereğince rapor 
tanzimi gereken hallerde, iki yıllık süre ondördüncü madde gereğince Resmi Gazete 
ile yapılacak duyuru tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Sigorta yükümlülüğü
Madde 132 – Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili 
kılınan taşıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zararlardan dolayı tazminat 
taleplerinin teminatı olmak üzere, asgari 124 üncü madde esaslarına göre saptanan 
sorumluluk sınırları içerisinde mali mesuliyet sigortaları yapmakla yükümlüdürler.

Sigorta, taşıyıcının adamlarının bu Kanunda öngörülen sorumluluğunu da kapsar.

Yurt içi veya yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracakları sigorta ve teminat 
şartları; uluslararası standartları gözönünde bulundurularak ve Ulaştırma Bakanlığı-
nın görüşü de alınarak Ticaret Bakanlığınca onaylanır.

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava araçları Ulaş-
tırma Bakanlığınca uçuştan men edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

İşletmenin tanımı
Madde 133 – İşleten, sivil hava aracını kendi adına bizzat kullanan veya yardımcıları 
marifeti ile kullanılmasını sağlayan gerçek ve tüzelkişilerdir.

Bir sivil hava aracının kullanma hakkı doğrudan veya dolaylı olarak kendisinden 
elde edilmiş gerçek veya tüzelkişi, seferlerin kontrolünü elinde tutmakta ise, bu kişi 
işleten sayılır.

Hava aracı maliki olarak sicile tescil edilmiş bulunan gerçek veya tüzelkişi, aksini 
ispat etmedikçe işleten sayılır.

İşletenin sorumluluğu
Madde 134 – Sivil hava aracının üçüncü kişilere verdiği zarardan, sivil hava aracının 
işleteni sorumludur.
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İşletenin rızası olmaksızın kullanma
Madde 135 – Sivil hava aracının, işletenin rızası dışında kullanılması halinde, işleten 
bunda bir kusuru bulunmadığını ispat edemediği takdirde, doğacak zarardan kulla-
nan ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Müteselsil sorumluluk
Madde 136 – İki veya daha fazla sivil hava aracının birlikte sebebiyet verdikleri za-
rarlarda, her hava aracının işleteni, müteselsilen sorumlu olur.

Müterafık kusur
Madde 137 – İşleten, zararın doğmasına veya artmasına, zarara uğrayanın veya 
adamlarının kusurlu davranışlarının yol açtığını ispat ettiği takdirde, tazminat bor-
cundan tamamen veya kısmen kurtulur.

Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta yükümlülüğü
Madde 138 – Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil hava araçları 
için; üçüncü şahıslara verilecek zararın teminatı olarak işleten tarafından mali me-
suliyet sigortası yaptırılması zorunludur.

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava taşıt araçları 
Ulaştırma Bakanlığınca uçuştan men edilir.

Ek sigorta yükümlülüğü

Madde 139 – Uluslararası hatlarda işletilecek Türk sivil hava araçlarını gerektiğinde 
tabi olacakları ek sigorta veya teminat şartlarını saptamaya Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalar uyarınca Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir.

Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta şartlarının tespiti

Madde 140 – Üçüncü şahıslara karşı verilecek zararın teminatı olarak işleten tara-
fından yapılacak mali mesuliyet sigortasının şartları uluslararası standartlar gözö-
nünde bulundurularak Ticaret ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit edilir.

BEŞİNCİ KISIM
Ceza Hükümleri

Suç oluşturan davranışlar 10

Madde 141 – (Değişik: 23/1/2008-5728/434 md.)

Bu Kanunun 7, 36, 91, 92 ve 94 üncü maddeleri ile 93 üncü maddenin (b), (c), (e) ve 
(g) bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

10 Bu madde başlığı “Hürriyeti bağlayıcı cezayı ve para cezasını gerektiren davranışlar“ iken, 23/1/2008 tarihli ve 
5728 sayılı Kanunun 434 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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Bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 93 üncü 
maddesinin (a), (d), (f) ve (h) bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, iki aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 142 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Kabahat oluşturan davranışlar 11

Madde 143 – (Değişik: 23/1/2008-5728/435 md.)

Bu Kanunun;
a)  11, 18, 19, 26, 28, 29, 54, 58 ve 89 uncu maddeleri ile 9 uncu maddesinin 

üçüncü, 95 inci maddesinin birinci ve 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
aykırı davranışta bulunanlara bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar,

b)  23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 57 nci maddesinin son fıkrasına aykırı davra-
nışta bulunanlara beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar,

idarî para cezası verilir.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında kalıp da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-
nün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, beşyüz 
Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 12

Bu madde hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Ulaştırma Bakanlığı 
Sivil Havacılık Genel Müdürü yetkilidir.

Madde 144 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uymayanlara verilecek ceza
Madde 145 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler

Cebri icra
Madde 146 – Sivil hava araçları cebri icra yönünden 2004 sayılı İcra ve İflas Kanu-
nunun hükümlerine tabi olup, anılan Kanunun 26 ncı maddesi, bu Kanun bakımından 
sivil hava araçlarını da kapsar.

İstatistiki bilgiler
Madde 147 – Türk sivil hava araçlarının malikleri ve işletenleri, işletmeleri ile ilgili 
yıllık faaliyet programlarını ve yıl sonu faaliyet raporlarını Ulaştırma Bakanlığına 
vermeye mecburdurlar.

11 Bu madde başlığı “Para cezasını gerektiren davranışlar“ iken, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 435 inci 
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

12 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 23 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “Ulaştırma Bakanlığının” ibaresi 
“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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Bu istatistiki bilgilerin kapsamı ve veriliş zamanları Ulaştırma Bakanlığınca hazırla-
nacak yönetmelikle düzenlenir.

Tüzük ve yönetmelikler
Madde 148 – Bu Kanunda belirtilen tüzük ve yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır ve Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe konulur.

YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 149 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 150 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2920 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanun No. 2920 sayılı Kanunun değişen maddeleri Yürürlüğe giriş tarihi

4647 - 26/4/2001

4854 - 6/5/2003

5431 Madde 27 18/11/2005

5728 12, 13, 14, 18, 47, 98, 102, 141, 142, 143, 
144, 145

8/2/2008

KHK/661 143 2/11/2011

6353 68/A 12/7/2012



34



35Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

SİVİL HAVACILIK        
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN



36

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5431
Kabul Tarihi : 10/11/2005
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/11/2005 Sayı : 25997
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı; Ulaştırma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, 
özel bütçeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile ilgili esasları düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 2- Bu Kanunda geçen;

a)  Bakan: Ulaştırma Bakanını,

b)  Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

c)  Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

d)  Sivil havacılık işletmeleri: Genel Müdürlükten işletme veya çalışma ruhsatı 
almış işletmeleri,

e)  Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması: 5.6.1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanun 
ile onaylanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ve eklerini,

f)  Yeterlik belgesi gerektiren personel: Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması 
ile diğer uluslararası ve ulusal mevzuatta belirtilen niteliklere sahip olması 
gereken ve bu kapsamda Genel Müdürlükten yeterlik belgesi alması gereken 
personeli,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görevler ve Yetkiler

Teşkilat yapısı
Madde 3- Genel Müdürlük, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı İstanbul 
ve Antalya temsilciliklerinden meydana gelir. Sivil havacılık faaliyetlerinin yoğun 
olduğu illerde Bakan onayı ile sayısı dördü geçmemek üzere yeni temsilcilikler ku-
rulabilir.
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(Mülga birinci cümle: 24/10/2011-KHK-661/77 md.) (…) Temsilciliklerin birimleri 
ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birim-
lerinden oluşur.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Görevler ve yetkiler
Madde 4 - Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere 
ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağ-
lamak amacıyla, Bakanlık tarafından oluşturulacak politikaları uygulamak ve 
takip etmek.

b)  Sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartla-
rında düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları 
tespit etmek.

c)  Uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili ulusla-
rarası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, bu kuru-
luşlarla iş birliğinde bulunmak; üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarca 
kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli 
düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

d)  Sivil havacılık faaliyetlerine yönelik mevzuata aykırı eylemlerin önlenmesi 
amacıyla gerekli tedbirleri almak.

e)  Türk hava sahası ve uluslararası anlaşmalar gereğince hizmet sorumlulu-
ğu üstlenilen uluslararası hava sahalarının kullanımına ilişkin strateji ve 
politikalara esas teşkil edecek ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar 
yapmak; hava trafik yönetim hizmetleri konusunda 2920 sayılı Türk Sivil Ha-
vacılık Kanununa uygun olarak sivil-asker koordinasyonuna ilişkin esasları 
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

f)  İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türk hava sahasını kullanan 
sivil hava araçlarının uyması gereken hava trafik yönetim hizmetleriyle ilgili 
düzenlemeler yapmak.

g)  (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/63 md.) Hava arama ve kurtarma hizmetle-
ri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

h)  Yurt içinde ve yurt dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen 
Türk ve yabancı gerçek veya tüzel kişilere verilecek izinlerin esaslarını ve 
şartlarını hazırlamak, gerekli görülmesi halinde ilgili bakanlık ve kamu ku-
rum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.
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i)  Sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarını belirlemek; ikili ve çok 
taraflı anlaşmaların çalışmalarına katılmak ve bunları sonuçlandırmak.

j)  Sivil havacılığın yasadışı müdahaleler ile diğer tehlikelerden, yangın, sel, 
deprem gibi doğal afetlerden korunması için gerekli politikaları belirlemek, 
önlemleri almak, aldırtmak ve uygulamaları takip etmek.

k)  Bakanlık tarafından verilen yetki kapsamında sivil havacılık kazalarının ve 
olaylarının soruşturmasını yapmak veya yaptırmak, sonuçlarına göre gerekli 
tedbirleri almak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek.

l)  Türk hava aracı siciline kaydedilecek sivil hava araçlarının tescil ve sicil iş-
lemlerini uluslararası standartlara uygun olarak yapmak, ilgili uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, sicilleri bildirmek ve siciller 
üzerindeki hukuki düzenlemelere uygun kayıtları tutmak.

m)  Sivil hava araçlarıyla emniyetli uçuş operasyonları yapmak için gerekli olan 
önlemleri almak, denetimler yapmak ve belge düzenlemek, onaylamak, yeni-
lemek, iptal etmek ve kayıtları tutmak.

n)  Sivil havacılık alanında faaliyette bulunan ve kurallara aykırı hareket eden 
gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari ve teknik yaptırımlara ilişkin esas-
ları belirlemek ve bunlar hakkında yasal işlem yapmak.

o)  Uçuş emniyetinin veya uluslararası standartlar ve kuralların ihlal edildiğinin 
tespit edilmesi halinde, uçuş operasyonlarını ve faaliyetlerini yasaklamak, 
gerektiğinde işletme ruhsatlarını askıya almak veya iptal etmek ve cezai 
yaptırım da dahil gereken her türlü önlemi almak.

p)  Bu Kanunda öngörülen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere yönetmelik 
ve genelgeleri hazırlamak.

r)  Sivil havacılıkla ilgili teknik alt yapıya ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygu-
lanmasını sağlamak.

s)  Genel Müdürlüğün hizmet alanı, görev ve yetkileriyle ilgili konularda Ba-
kanlıkça belirlenen esaslar dahilinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 
mahalli idarelerle gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

t)  Sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli 
düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.

u)  Kurumun faaliyet alanları ile ilgili fiyat tarifelerini belirlemek ve Bakan ona-
yına sunmak.

v)  14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümleri ve 
uluslararası uygulamalar çerçevesinde, hava alanları, hava araçları, yolcu, 
yük ve üçüncü şahıslara yönelik sigorta sorumluluk limitlerinin belirlenmesi 
çalışmalarına katılmak, sigorta şartlarının sağlanmasını kontrol ve takip et-
mek.
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y)  Bakanlık döner sermaye imkânları ve kabiliyetleri kapsamında sivil havacılık 
eğitimi veren kişi ve kurumları desteklemek, teşvik etmek, sivil havacılıkla 
ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlara müşavirlik hizmeti vermek, kurs, toplantı, 
konferans, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

z)  Bakanlık tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Genel Müdür
Madde 5- Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup;

a)  Genel Müdürlüğü mevzuat hükümlerine, uluslararası sivil havacılık kural ve 
standartlarına, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen poli-
tika ve stratejilere uygun olarak yönetir.

b)  Genel Müdürlüğün görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler ge-
liştirir, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans 
ölçütleri belirler, Genel Müdürlük bütçesini hazırlar, gerekli kanunî ve idarî 
düzenleme çalışmalarını yapar, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans 
ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir.

c)  Genel Müdürlüğün faaliyetlerini ve işlemlerini denetler, yönetim sistemleri-
ni gözden geçirir, kurumun yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir 
ve yönetimin geliştirilmesini sağlar.

d)  Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlen-
mesinde katılımcı bir anlayışla üniversite, meslek kuruluşları ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla iş birliği konusunda gerekli ortamı oluşturur.

e)  Faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş bir-
liği ve koordinasyonu sağlar.

Genel Müdür yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden doğrudan Bakana kar-
şı sorumludur.

Genel Müdür Yardımcısı
Madde 6- Hizmetlerin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcı olmak üzere üç Ge-
nel Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdüre karşı 
sorumludur. 1 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana hizmet birimleri
Madde 7- (24/10/2011-KHK-661/65 md.)

Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri şunlardır:

a)  Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı.

1 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 64 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değişti-
rilmiş ve metne işlenmiştir.
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b)  Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı.

c)  Hava Ulaşım Daire Başkanlığı.

d)  Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı.

e)  Hava Alanları Daire Başkanlığı.

f)  Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı.

g)  Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı.

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı2

Madde 8 - (24/10/2011-KHK-661/66 md.)

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakım, onarım, tasarım, üretim ve uçuşa elverişlilik ile ilgili havacılık faa-

liyetlerinde bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere verilen izin, ruhsat 
ve diğer yetkilendirmelerin esaslarını ve şartlarını uluslararası standartlara 
uygun olarak düzenlemek, gerekli izinleri vermek, bu işletmelerin faaliyetle-
rini denetlemek, yetkilerini yenilemek, askıya almak veya gerektiğinde iptal 
etmek ve bu amaçla yapılan uygulamalara ait kayıtları tutmak.

b)  Hava araçları, hava araçlarının gövde, motor, pervane, elektrik, elektronik 
cihaz, sistem ve parçaları ile hava araçlarında kullanılan diğer teçhizatın 
uluslararası mevzuata uygun olarak uçuşa elverişlilik standartlarını belir-
lemek, bu kapsamda gerekli belge ve sertifikaları düzenlemek, denetlemek, 
yenilemek, iptal etmek ve kayıtlarını tutmak.

c)  Ülkemizde üretilen hava aracı gövde, motor ve pervane ile diğer donanımla-
rın sivil hava araçlarında kullanımına imkân sağlayacak uçuşa elverişlilik ve 
gürültü standartlarını belirlemek; tasarım, üretim, bakım, onarım, tadilat ve 
yenileme yapan işletmeleri belirlenen standartlara uygun olarak yetkilen-
dirmek, bu konuda denetlemeler yapmak, ilgili belgeleri düzenlemek, onay-
lamak, yetkileri yenilemek, gerektiğinde iptal etmek ve kayıtlarını tutmak.

d)  Sivil havacılık alanında bakım, onarım, tasarım ve üretim konularında yeter-
lik belgesi gerektiren lisans ve sertifika işlemlerine esas olan düzenlemeleri 
yapmak, belgeleri vermek, onaylamak, yenilemek, gerektiğinde iptal etmek 
ve kayıtlarını tutmak.

e)  Yeterlik belgesi gerektiren personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlere ait stan-
dartları belirlemek, bu personeli yetiştiren eğitim kuruluşlarını yetkilendir-
mek, yapılan uygulamaların uluslararası standartlara uygunluğunu denetle-
mek, gerektiğinde iptal etmek ve kayıtlarını tutmak.

2 Bu madde başlığı “Uçuş Standartları Daire Başkanlığı” iken, 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 66 ncı madde-
siyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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f)  Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına üye başka bir ülke ya da uluslararası 
kuruluş tarafından tanzim edilmiş ya da geçerli kılınmış bir uçuşa elverişli-
lik sertifikasını, bu sertifikaların tanzim ya da geçerlik şartlarını Uluslararası 
Sivil Havacılık Teşkilatı standartlarının üzerinde ya da eşit olması şartıyla 
geçerli kılmak.

g)  Ülkemiz tescilindeki tüm uçakların, belirlenen kurallara göre uçuşa elverişli 
olup olmadığını denetlemek, uygunluk sağlanmayan durumlarda uçuşa el-
verişlilik sertifikalarını askıya almak veya iptal etmek.

h)  Görev alanına giren konularda yeterlik belgesi alacak personelin belge al-
ması ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve bunların yürütülmesini sağla-
mak.

i)  Görev alanına giren konularda yeterlik belgesi alacak personeli yetiştiren 
kurumların eğitim esaslarını belirlemek, bunları ruhsatlandırmak, denetle-
mek ve kayıtlarını tutmak.

j)  Görev ve sorumluluk alanına giren konularla ilgili yeterlik belgesi verilmesi 
ile bunların yenilenmesi hususunda teorik ve uygulamalı sınavların yapıl-
ması veya yaptırılması için yetki verilecek kuruluşları belirlemek ve uygun-
luğunu denetlemek.

k)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı
Madde 8/A- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/67 md.)

Uçuş Operasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakım, onarım, tasarım, üretim ve uçuşa elverişlilik dışındaki havacılık faa-

liyetlerinde bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere verilecek izin, ruhsat 
ve diğer yetkilendirmelerin esaslarını ve şartlarını uluslararası standartlara 
uygun olarak düzenlemek, gerekli izinleri vermek, bu işletmelerin faaliyetle-
rini denetlemek, yetkilerini yenilemek, askıya almak veya gerektiğinde iptal 
etmek ve bu amaçla yapılan uygulamalara ait kayıtları tutmak.

b)  Sivil havacılık alanında yeterlik belgesi gerektiren bakım, onarım, tasarım 
ve üretim ile hava trafik hizmetleri dışındaki personelin lisans ve sertifika 
işlemlerine esas olan düzenlemeleri yapmak, belgeleri vermek, onaylamak, 
yenilemek, askıya almak veya gerektiğinde iptal etmek ve kayıtlarını tutmak.

c)  Yeterlik belgesi gerektiren personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlere ve sağlık 
şartlarına ait standartları belirlemek, bu personeli yetiştirecek eğitim kuru-
luşları ile muayenelerini yapacak sağlık kuruluşlarını ve tabiplerini yetkilen-
dirmek, gerektiğinde bu yetkiyi askıya almak veya iptal etmek, yapılan uygu-
lamaların uluslararası standartlara uygunluğunu denetlemek ve kayıtlarını 
tutmak.
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d)  Sivil havacılık işletmelerinin her türlü faaliyetleri ile bu faaliyetlerinde kul-
landıkları sistem, tesis, donanım ve belgelerini, uluslararası sivil havacılık 
standartlarına uygun olarak, mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslar içinde 
yürütmelerini denetlemek.

e)  Sivil hava trafiğine açık hava alanlarını kullanan yerli ve yabancı tescilli hava 
araçları ve bunların mürettebatını, uçuş emniyetinin sağlanmasını teminen 
uluslararası kurallar çerçevesinde denetlemek, gerekli önlemleri almak ve 
yaptırımlar uygulamak.

f)  Türk hava aracı sicilinde kayıtlı olan sivil hava araçlarının Uluslararası Sivil 
Havacılık Anlaşmasına uygun olarak başka bir Uluslararası Sivil Havacılık 
Teşkilatı üyesi ülke tarafından yetkilendirilmiş olan işletme bünyesinde ope-
rasyon yapma şartlarını ve ilgili ülke ile operasyon sorumluluklarını belir-
lemek, yetki devri yapmak veya almak, denetlemek, yaptırım uygulamak ve 
kayıtları tutmak, başka bir Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı üyesi ülke 
sicilinde kayıtlı olan sivil hava araçlarının, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaş-
masına uygun olarak Türkiye’de Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş 
olan bir işletme bünyesinde operasyon yapma şartlarını ve ilgili ülke ile 
operasyon sorumluluklarını belirlemek, yetki devri yapmak veya almak, de-
netlemek, yaptırım uygulamak ve kayıtları tutmak.

g)  Görev alanına giren konularda yeterlik belgesi alacak personelin belge al-
ması ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve bunların yürütülmesini sağla-
mak.

h)  Görev alanına giren konularda yeterlik belgesi alacak personeli yetiştiren 
kurumların eğitim esaslarını belirlemek, bunları ruhsatlandırmak, denetle-
mek ve kayıtlarını tutmak.

i)  Uçucu personelin uçuş görev saatlerine ve çalışma şartlarına ilişkin düzen-
lemeleri yapmak ve uygulamalarını denetlemek.

j)  Görev ve sorumluluk alanına giren konularda yeterlik belgesi verilmesi ile 
bunların yenilenmesi hususunda teorik ve uygulamalı sınavların yapılması 
veya yaptırılması için yetki verilecek kuruluşları belirlemek ve uygunluğunu 
denetlemek.

k) Alkol, uyuşturucu ve diğer uyarıcı maddelerin etkisi altında iken uçuş ope-
rasyon ya da hizmetleri ile ilgili görevlerin ifa edilmemesi için gerekli ön-
lemleri almak.

l) Havacılık işletmelerini, organizasyon, mali yapı ve personel yapısı ile ilgili 
olarak belirlenen şartlara uygunluğu bakımından denetlemek veya denet-
letmek.

m)  Havacılık işletmelerine işletme ruhsatı vermek için oluşturulacak inceleme 
komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.
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n)  Sivil hava aracının milliyetini tanımlayan tescil işaretinin kaydını tutmak, 
Türk Sivil Hava Aracı Siciline tescili ve tescil sertifikası ile terkini halinde 
tescilden düşme belgesini düzenlemek, mülkiyet haklarının sorgulanması 
ve talep edilen takyidatların tesisi ile fekkine ilişkin işlemleri yapmak, sicile 
kayıtlı hava araçlarının sahip ve işletici devir, temlik ve satış işlemlerini yap-
mak.

o)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hava Ulaşım Daire Başkanlığı
Madde 9- Hava Ulaşım Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)  Tüm uçuş operasyonlarının milli kurallar, ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

b)  (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/68 md.) Ülkemiz hava alanlarına sefer ya-
pan hava taşıma işletmelerinin uçuş tarifelerini ve seferlerini incelemek, 
onaylamak ve izinlerini vermek.

c)  Türkiye üzerinden geçen tüm sivil uçaklara uçuş izni vermek.

d)  Hava taşıma işletmelerinin hat taleplerini değerlendirmek.

e)  İkili veya çok taraflı hava ulaştırma anlaşmalarını yapmak ve anlaşma hü-
kümlerine uyulup uyulmadığını denetlemek.

f)  Hava aracı hareketleri, yolcu, kargo ve posta trafiği ile ilgili istatistiksel veri 
ve eğilimleri değerlendirmek.

g)  Yolcu hakları ile ilgili uluslararası alanda belirlenen kuralları uygulamak için 
gerekli düzenlemeleri yapmak ve denetlemek.

h)  (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/68 md.) Trafiği yoğun hava alanlarında slot 
uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve slot uygulanmasını 
sağlayacak kurum ve kuruluşların Bakan onayı çerçevesinde yetkilendirilme-
sine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

i)  (Ek: 24/10/2011-KHK-661/68 md.) Sivil havacılık faaliyetlerini geliştirmek 
ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı 
olmak üzere; taşımacılık dahil sivil havacılık hizmetlerine ilişkin Bakanlık 
ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak gerektiğinde taban 
ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek.

j)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 3

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı
Madde 10- Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

3 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 68 inci maddesiyle; bu fıkranın (h) bendinden sonra gelmek üzere (i) bendi 
eklenmiş ve mevcut (i) bendi (j) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
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a)  Sivil terminal ve kontrol sahaları, hava trafik hizmetleri ile ilgili hava sahası 
düzenleme çalışmaları yapmak, ilgili sivil ve askeri kurum ve kuruluşlar ile 
koordinasyonu sağlamak.

b)  Hava trafik yönetim hizmetlerinin düzenli, emniyetli, süratli ve ekonomik bir 
şekilde yürütülmesi için ilgili kuruluşlar ile koordinasyon içinde planlamalar 
yapmak, kural koymak ve uygulanmasını sağlamak.

c)  Hava hadiselerini incelemek, inceletmek ve değerlendirmek, konuyla ilgili 
kişi ve kurumlara gerekli uyarıları yapmak ve gerekli önlemleri alarak koor-
dinasyonu sağlamak.

d)  (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/69 md.) Hava sahası kapasitesi ve kullanı-
mına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde NOTAM 
ve Havacılık Bilgi Yayını yayımlamak veya yayımlanmasını sağlamak, bunun 
dışında kalan hususlarda servis sağlayıcı kuruluşlar tarafından NOTAM ve 
Havacılık Bilgi Yayını yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, ge-
rekli düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.

e)  (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/69 md.)

f)  (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/69 md.) Hava trafik yönetimi ile ilgili ulu-
sal ve uluslararası kurum, kuruluş ve teşkilatlarla çalışmalar yapmak, gerek-
tiğinde mevzuat düzenlemeleri ile uygulamaların yapılmasını sağlamak ve 
takip etmek.

g)  Havacılık haberleşmesi ve uygulamalarını takip etmek ve bu çerçevede fre-
kans koordinasyonunu sağlamak.

h)  Havacılık meteorolojisi ile ilgili çalışmaları koordine etmek, uygulanmasını 
sağlamak.

i)  Sivil hava araçlarının kamu ve uçuş emniyeti ile hava seyrüsefer güvenliği 
bakımından uyması gereken düzenlemeleri yapmak, denetlemek, hava trafik 
yönetim hizmetleriyle ilgili önlemler almak ve ilgili personelin lisanslandı-
rılma esaslarını belirlemek, takibini yapmak, yenilemek ve iptal etmek.

j)  Yasak, tahditli ve tehlikeli sahaların belirlenmesi aşamasında askeri ve sivil 
kuruluşların görüşlerini alarak gerekli işlemleri başlatmak.

k)  (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/69 md.) Hava trafik personelinin sahip ol-
ması gereken eğitimin kapsamı ve niteliği ile hava trafik personeline eğitim 
verecek özel eğitim kuruluşlarının eğitim esaslarını belirlemek.

l)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hava Alanları Daire Başkanlığı
Madde 11- Hava Alanları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)  İnşa edilecek sivil hava alanları, helikopter iniş-kalkış alanları, deniz hava 
tesisleri ve sivil havacılıkta kullanılacak her türlü iniş-kalkış pistlerinin yer 
seçimine ait kriterleri belirlemek, uygulamaları denetlemek.
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b)  Mevcut sivil hava alanları ile helikopter iniş-kalkış alanları ve deniz hava 
tesislerinin işletilmesine ve geliştirilmesine ait esasları belirlemek ve uygu-
lamaları denetlemek.

c)  Sivil hava trafiğine açık hava alanlarının sertifikalandırılma esaslarını belir-
lemek ve uygulamaları denetlemek.

d)  Sivil hava alanlarının mania planlarını hazırlamak, planlara uyulması konu-
sunda ilgili kuruluşlar ile iş birliği yapmak, yerel yönetimlerin mania planı 
kapsamında hazırlayacakları imar planlarına uygun görüş vermek.

e)  Sivil hava alanlarının diğer amaçlarla kullanılmasına ilişkin esasları belirle-
mek, ilgili kuruluşlara bildirmek ve iş birliği sağlamak.

f)  Hava alanlarında görev alacak hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi ile 
ilgili düzenlemeleri yapmak, ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak em-
niyetli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli önlemle-
ri almak veya aldırtmak, denetlemek ve uygulamaları takip etmek.

g)  Hava alanı kolaylıkları konusunda uluslararası standartların uygulanmasını 
sağlamak ve takip etmek.

h)  (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/77 md.)

i)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı
Madde 12- Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)  Sivil havacılık güvenliğini tehdit eden yasa dışı müdahaleler ile diğer tehli-
kelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.

b)  Uluslararası güvenlik standartlarının sivil havacılık sektöründe uygulanması 
için gerekli tedbirleri almak, takip etmek ve denetlemek, uluslararası stan-
dartlara uygun nitelikte “Temel Havacılık Güvenliği” eğitimlerinin periyodik 
olarak verilmesini sağlamak, uygulanmasını takip etmek.

c)  Kuraldışı ve kabul edilmeyen yolcuların taşınması ile ilgili düzenlemeler 
yapmak ve denetlemek.

d)  Tehlikeli maddelerin hava yolu ile taşınması ile ilgili düzenlemeler yapmak 
ve denetlemek.

e)  Hava alanı giriş kartlarının usûl ve esaslarını belirlemek, basımını yapmak 
veya yaptırmak, ücreti karşılığında dağıtımını sağlamak.

f)  (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/70 md.) Hava kargo acentelerini yetkilen-
dirmek, buna ilişkin usul ve esasları belirlemek ve güvenlik kurallarına uy-
maları konusunda gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak.

g)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.



46

Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı
Madde 12/A- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/71 md.)

Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)  Sivil havacılık alanında uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinin sağlanma-
sını teminen hava aracı tasarımı, üretimi ve işletilmesi ile lisans gerektiren 
personel, işletme, hava alanı, hava trafik yönetimi ve diğer havacılık alanla-
rındaki mevzuat ihtiyacının belirlenmesi, ilgili mevzuatın hazırlanması, taki-
bi ve güncellenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

b)  Görev ve sorumluluğu altında bulunan konularda ihtiyaç duyulan mevzuatı 
hazırlamak ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak.

c)  Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Genel Müdürlüğün ve sek-
törün sivil havacılıkla ilgili eğitim politikasını belirlemek ve belirlenen poli-
tika doğrultusunda ihtiyacı tespit etmek.

d)  İhtiyaç duyulan eğitim programlarını belirlemek ve güncelliğini sağlamak.

e)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Birimleri

Danışma birimleri
Madde 13- Genel Müdürlüğün danışma birimleri şunlardır:

a)  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

b)  Hukuk Müşavirliği.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 14- (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/72 md.)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzu-
atla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine 
getirmek.

b)  Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
Madde 15- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)  Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki mevzuatı hazırlamak, 
Genel Müdür, Genel Müdürlük birimleri ve Bakanlık tarafından gönderilen 
kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukuki konular hakkında gö-
rüş bildirmek.
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b)  Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki 
tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun 
olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c)  Adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu davalarda 
ve icra takiplerinde Genel Müdürlüğü temsil etmek veya Genel Müdürlükçe 
hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini takip ve 
koordine etmek.

d)  Genel Müdürlük personeli hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve so-
ruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili iş-
lemleri yapmak.

e)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlana-
rak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin hukuk müşaviri ve avukatlara da-
ğıtılmasında, 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve 
Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri

Yardımcı hizmet birimleri
Madde 16- Genel Müdürlüğün yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

a)  İnsan Kaynakları Müdürlüğü.

b)  Destek Hizmetleri Müdürlüğü.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Madde 17- İnsan Kaynakları Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)  Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışma-
lar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

b)  Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve ben-
zeri özlük işlemlerini yürütmek.

c)  Genel Müdürlüğün eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendir-
mek.

d)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Madde 18- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)  Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım 
ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idarî ve malî hizmetleri yürütmek.

b)  Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.
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c)  Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve 
yürütmek.

d)  Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM
Sorumluluk, Yetki Devri, Atama ve Düzenleme Yapma

Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 19- Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, 
stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına 
uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Yetki devri
Madde 20- Genel Müdür ve her kademedeki Genel Müdürlük yöneticileri, sınırlarını 
açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devrede-
bilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Atama
Madde 21- 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görevler-
den 1-4 dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görev-
lere atamalar ise Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak, Bakan ve Genel Müdür bu 
yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Genel Müdürlüğe, Genel Müdür Yardımcılığına, Daire Başkanlığına ve Müdürlüğe 
atanmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartlara ilave olarak 
en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği 
kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından, en az dört yıllık eğitim 
veren harp okullarından ve polis akademilerinden mezun olmak ve ayrıca yeterli 
yabancı dil seviyesine ve havacılık tecrübesine sahip olmak şartları aranır.

Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında ve temsilciliklerinde görevlendirilecek diğer 
personelin atama ve yer değiştirme, görevde yükselme usul ve esasları ile Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanlığı ve müdürlüklere atanacaklarda 
aranacak yabancı dil seviyesi ve havacılık tecrübesine ilişkin esaslar yönetmelikle 
düzenlenir.

Düzenleme görev ve yetkisi
Madde 22- Genel Müdürlük, bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik çıkarmaya 
yetkilidir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Teknik Denetçiliğe Görevlendirme, Havacılık Uzmanlığı, Personelin Statüsü

Teknik denetçiliğe görevlendirme
Madde 23- Hava aracı uçuşa elverişlilik, hava aracı bakım ve imalat, personel li-
sansları, hava alanları, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık 
güvenliği, havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşları ile ha-
vacılıkla ilgili diğer inceleme ve denetimleri yapmak üzere; havacılıkla ilgili eğitim 
görmüş ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip Genel Müdürlük persone-
linden sivil havacılık alanında en az üç yıl çalışmış olanlar teknik denetçi olarak 
görevlendirilebilir.

Teknik denetçi olarak görevlendirileceklerin görev ve yetkileri, çalışma usûl ve esas-
ları Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Havacılık uzmanlığı ve havacılık uzman yardımcılığı
Madde 24- Genel Müdürlükte, bu Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesin-
de havacılık uzmanı ve havacılık uzman yardımcısı istihdam edilir. Havacılık uzmanı 
ve uzman yardımcılığı pozisyonlarında görev alabilmek için 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki 
nitelikler aranır:

a)  (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/73 md.) En az dört yıllık eğitim veren yük-
seköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumlarının havacılık, uçak/uzay, makine, elektrik-elektro-
nik, elektronik ve haberleşme, inşaat, bilgisayar, endüstri, meteoroloji, mi-
marlık, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler, ekonomi, maliye, işletme ve kamu 
yönetimi bölümleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve yönetme-
likle belirlenen diğer bölümlerden veya en az dört yıllık eğitim veren hava 
harp okulundan mezun olmak.

b)  Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.

c)  Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış 
olmak.4

d) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari 
(C) düzeyinde puan veya uluslararası kabul görmüş yabancı dil seviye tespit 
sınavlarından bu puana denk puan almak.

Havacılık uzmanları ve havacılık uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetişti-
rilmeleri, yarışma sınavı, tez konularının belirlenmesi, tez hazırlama, tez değerlendir-
me ve yeterlik sınavı ile eğitimleri yönetmelikle düzenlenir.

4 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 73 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “otuz” ibaresi “otuzbeş” şeklinde 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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Personelin statüsü
Madde 25- Genel Müdürlük personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. 
Genel Müdürlükte, bu Kanunun eki (II) sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda belirti-
len unvan ve sayıda teknik personel idarî hizmet sözleşmesiyle istihdam edilebilir. 
İdarî hizmet sözleşmesiyle istihdam edilenler, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

İdarî hizmet sözleşmesi ile çalıştırılanlar emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbidir. Bunlar emeklilik 
açısından Bakanlık bağlı genel müdürlüklerinin emsali personeline denk statüde 
olduğu kabul edilir.

İdarî hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenlerin sözleşme usûl ve esasları ile ücret 
miktarı ve her çeşit ödeme tutarı, Genel Müdür için belirlenen her türlü ödemeler 
dahil mali ve sosyal haklar tutarını geçmeyecek şekilde, Bakanlığın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

İdarî hizmet sözleşmesi ile çalıştırılan personel, Türk Ceza Kanununun uygulanma-
sında memur sayılır ve bu personelin ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan 
dolayı haklarında memurlarla ilgili hükümler uygulanır.

Ayrıca, özel bir meslek bilgisi ve ihtisası gerektiren işlerde, zaruri hallere münhasır 
olmak üzere, genel hükümlere tabi olmaksızın geçici olarak yabancı uyruklu söz-
leşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu şekilde çalıştırılacakların sayısı (II) sayılı 
cetvelde belirtilen pozisyon sayısının yüzde onunu geçemez.

(Mülga altıncı fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

(Ek fıkra: 24/10/2011-KHK-661/74 md.) Genel Müdürlükte 657 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin (B) fıkrasına göre pilot pozisyonunda çalıştırılan personel altmış-
sekiz yaşını doldurana kadar istihdam edilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Gelirler, Anlaşmalarla Hizmet Yapma ve Anlaşmazlıkların Halli

Gelirler
Madde 26- Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır:

a)  Genel Müdürlükçe, bu Kanun ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 
yönetmelikler gereğince verilen ruhsatlar, sertifikalar, tescil belgeleri, lisans-
lar, her türlü izin ve diğer yetki belgeleri, anılan belgelerin yenilenmesi ile 
tescil işlemleri karşılığında elde edilecek gelirler.

b)  Yeterlik belgesini haiz sivil havacılık personeli sınavları ve bunların dene-
timleri için yapılacak çalışmalar karşılığında elde edilecek gelirler.
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c)  Genel Müdürlüğün görevi kapsamında bulunan ve uluslararası kural ve stan-
dartlar ile kanunlar ve yönetmeliklerle belirlenmiş her türlü denetlemeler-
den elde edilecek gelirler.

d)  Genel Müdürlükçe verilecek kurs, toplantı, konferans, seminer ve eğitim faa-
liyetlerinden elde edilecek gelirler.

e)  Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilecek gelirler.

f)  Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

g)  Genel Müdürlük lehine takdir edilen ve dağıtıma tabi tutulan bölüm dışında 
kalan vekâlet ücretleri.

h)  Genel Müdürlük görev kapsamında sözleşmelerle yapılan hizmetlerden elde 
edilen gelirler.

i)  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük ara-
sında yapılacak protokol çerçevesinde Eurocontrol gelirlerinden alınacak pay.

Genel Müdürlük gelirlerinin giderlerini karşılaması esastır. Gelirlerin giderleri karşı-
layamaması halinde doğabilecek açık, genel bütçeden karşılanabilir.

Gelirlerin tahsil zaman ve yöntemleri, Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bakanlıkça onay-
lanacak yönetmelikle belirlenir.

Anlaşmalarla hizmet yapma, sınavlar, denetlemeler
Madde 27- Genel Müdürlük, görev kapsamı içinde kalmak kaydıyla bedeli karşılığın-
da sözleşmelerle hizmet yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(Değişik ikinci fıkra: 24/10/2011-KHK-661/75 md.) Genel Müdürlük, görev ve yetki 
kapsamı içinde bulunan, yeterlik belgesini haiz veya yeni belge alacak sivil havacılık 
personelinin sınavları ve bunların denetimleri ile sivil havacılık işletmelerinin ulus-
lararası sivil havacılık kural ve standartları, kanunlar ve yönetmelikler ile belirlen-
miş her türlü denetim, yetkilendirme, ruhsat, sertifika ve lisans hizmetlerini Bakanlık 
onayı ile belirlenecek ücretler karşılığında yapar.

(Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/75 md.) Genel Müdürlük ikinci fıkra 
kapsamında yapacağı denetimleri bağımsız denetim kuruluşlarına ve teknik gözetim 
şirketlerine yaptırabilir. Bu bağımsız denetim kuruluşları ve teknik gözetim şirketleri 
ile bunlar tarafından denetimle görevlendirilecek personelin sahip olması gereken 
nitelikler ve denetime ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılan yönetme-
likle belirlenir.

Anlaşmazlıkların halli
Madde 28- Genel Müdürlük ile Devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek 
ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz yargı mercilerine veya icraya intikal etmemiş 
bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değişti-
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rilmesinde veya bozulmasında, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde 
yarar görüldüğü takdirde hukuk müşavirliğinin görüşü alınarak, tanınacak veya ter-
kin olunacak hak ve işin kapsadığı menfaatlerin;

a) 50.000 YTL’ye kadar olanları, Genel Müdürün kararı,

b) 50.000 YTL’den 300.000 YTL’ye kadar olanları, Bakanın kararı,

c) 300.000 YTL’den fazla olanları, Danıştayın görüşü üzerine müşterek karar,

İle halledilir. Yukarıda belirtilen parasal sınırlar, her yıl bütçe kanunları ile tespit 
edilir.

Konusu kalmayan, yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve 
menfaati bulunmayan davalar ile icra takipleri miktar veya değeri yukarıda belirti-
len parasal sınırlara tâbi olarak iptal edilerek dava ve icra kayıtlarının silinmesi veya 
dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı üst mahkemelere başvurul-
masından vazgeçilmesinde Genel Müdür yetkilidir.

Yukarıdaki hükümlere uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin 
açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde 
kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle 
hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir 
hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla daire amirleri hakkında kanuni takibat 
yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Atıflar
Madde 29- 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğüne yapılan atıflar Genel Müdürlüğe yapılmış sayılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 30- 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin (d) bendi ile 12 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmış, anılan Kanunun eki (1) sayılı cetvelin ana hizmet birimlerine ilişkin bö-
lümünde yer alan “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

Madde 31 - 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 27 nci 
maddesinin, birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığının” ibaresi “Sivil Havacı-
lık Genel Müdürlüğünün”, ikinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca” ibaresi 
“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.



Hava Aracı ve Parçalarının Sertifikasyonu SHT-21

53Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren tüm işletmeler ve yeterlik belgesine sahip 
olması gereken personel, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe ko-
nulan düzenlemeleri takip etmek, Genel Müdürlüğün verdiği talimatlara uymak, Ge-
nel Müdürlük yetkililerince talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve istenen 
ekipmana her zaman erişebilmelerini sağlamakla yükümlüdür.

Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen teknik denetçiler, denetimlerde;

a)  Hava aracının uçuşa elverişli olmaması,

b)  Mürettebatın o hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımaması veya uçuşu 
yürütecek fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmaması,

c)  Operasyonun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturması,

d)  Tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniye-
tini doğrudan ilgilendirmesi,

Durumlarında işletmecinin ya da yeterlik belgesi gerektiren personelin uçuş operas-
yonunu ve/veya işletmecinin faaliyetini durdurmaya yetkilidir.

Madde 32- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki Ulaştırma Bakanlığına ait cetvelden çıkarılmış, ekli (2) 
sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin eki (III) sayılı cetvele Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bölümü olarak eklen-
miştir. 5

Madde 33- 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nunun eki (II) sayılı cetvele “51- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

ONUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatına ait taşınır, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlardan fiilen Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğünce kullanılanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
fiilen görev yapan personel ile Bakanlığa ait her türlü hak ve yükümlülüklerden Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğünü ilgilendirenler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Genel 
Müdürlüğe devredilmiş ve taşınmazlar ise tahsis edilmiş sayılır.

Genel Müdürlüğün 2005 mali yılı harcamaları, 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Ka-
nununun 15 inci maddesinin (a) fıkrasının (8) numaralı bendine istinaden yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlığın 2005 yılı bütçesinde yer alan Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğüne ait ödeneklerden karşılanır.

5 Bu madde ile iptal ve ihdas edilen kadrolar için, 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
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Geçici Madde 2- Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde; Genel Mü-
dür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube Müdürü unvanlı görevlerde bulu-
nanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bu Kanuna göre görevleri 
sona eren, kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan veya bu Kanunda öngö-
rülen şartları taşımayan personel ile kadro unvanı değişmeyip bu Kanunda öngörü-
len şartları taşıyanlardan idarî hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek istemeyenler 
en geç altı ay içinde derece ve kademelerine uygun olmak kaydıyla Genel Müdürlük 
veya Bakanlıkta ihtiyaç duyulan diğer kadrolara atanırlar. Bu personel, atama işlemi 
yapılıncaya kadar Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Bun-
lar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her 
türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu 
personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat-
lar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son 
ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali 
hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye 
kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksı-
zın tazminat olarak ödenir. Bu madde uyarınca yapılacak atamalarda ihtiyaç duyulan 
kadro değişiklikleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 
son fıkrası hükmü uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümle-
rine göre yapılır.

Bu Kanunun yayımı tarihinde Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 
ait kadrolarda bulunanlardan, birinci fıkra uyarınca görevi sona erenler ile bu Kanun-
da öngörülen şartları taşımayanlar hariç kadro ve görev unvanı değişmeyenler Genel 
Müdürlüğe ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.

Geçici Madde 3- Genel Müdürlüğün bu Kanunda belirlenen esaslara göre teşkilat-
lanmasının tamamlanacağı, İstanbul ve Antalya temsilciliklerinin kurulup faaliyete 
geçeceği tarihe kadar, anılan yerlerdeki görev ve hizmetler daha önce bu görev ve 
hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yapılmaya devam edilir.

Geçici Madde 4- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili olarak Bakanlığa karşı açılan davalardan;

a)  Adli davalar 4353 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığınca,

b)  İdari davalar Ulaştırma Bakanlığınca,

Takip edilir ve sonuçlandırılır. Sonuçlanan ve kesinleşen kararlar gereği için Genel 
Müdürlüğe intikal ettirilir.

Geçici Madde 5- Ekli (II) sayılı cetvelde yer alan havacılık uzmanı unvanlı pozisyon 
adedinin beşte birini geçmemek üzere; Bakanlığın doğrudan sivil havacılık konu-
larıyla ilgili birimlerinde çalışan ve 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) 
bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar, Genel Müdürlük tarafından bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yaptırılacak en fazla iki yarışma sı-
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navından birinden en az yetmiş puan almak, Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili 
tez hazırlamak ve Genel Müdürlükçe açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak kay-
dıyla, başarı sıralamasına göre durumlarına uygun havacılık uzmanı pozisyonlarına 
atanabilirler.

Geçici Madde 6- Bu Kanunla öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemle-
riyle düzenlenecek protokoller her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstes-
nadır.

Geçici Madde 7- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 
aynı konuları düzenleyen tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hü-
kümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 8- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/76 md.)

Genel Müdürlük personelinden, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurum-
larının veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının 
uçak/uzay, makine, elektrik, elektronik, inşaat, mekatronik, bilgisayar, endüstri, fizik, 
metalurji, meteoroloji, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri mühendisliklerin-
den mezun olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren 
iki ay içerisinde başvurmaları halinde bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan 
Mühendis unvanlı pozisyonlara atamaları yapılabilir.

Yürürlük
Madde 34- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 35- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(I) SAYILI CETVEL
(Değişik: 24/10/2011-KHK-661/78 md.)

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI

Gene l 
Müdür

Genel Müdür 
Yardımcısı

Ana Hizmet Birimi Danışma Birimi Yardımcı
Hizmet Birimi

Gene l 
Müdür

Genel Müdür 
Yardımcısı

1. Uçuşa Elverişlilik 
Daire Başkanlığı

1. Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı

1. İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü

Genel Müdür 
Yardımcısı

2. Uçuş Operasyon 
Daire Başkanlığı

2. Hukuk Müşavirliği 2. Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Genel Müdür 
Yardımcısı

3. Hava Ulaşım 
Daire Başkanlığı

4. Hava Seyrüsefer 
Daire Başkanlığı

5. Hava Alanları 
Daire Başkanlığı

6. Havacılık 
Güvenliği Daire 
Başkanlığı

7. Sektörel Düzen-
leme ve Eğitim 
Daire Başkanlığı

(II) SAYILI CETVEL
(Değişik: 24/10/2011-KHK-661/79 md.)

POZİSYON UNVANI ADEDİ
Havacılık Uzmanı 40

Havacılık Uzman Yardımcısı 40

Kontrol Pilotu 10

Mühendis 75

Hava Trafik Kontrolörü 15

AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Uzmanı 10

Uçuş Tabibi 5

TOPLAM: 195
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5431 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanun/KHK 5502 sayılı Kanunun 
değiştirilen maddeleri

Yürürlüğe giriş tarihi

KHK/661 3, 4, 6, 7, 8, 8/A, 9, 10, 11, 12, 
12/A, 14, 24, 25, 27,

2/11/2011

KHK/666 25 14/1/2012 tarihinden geçer-
li olmak üzere 2/11/2011
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HAVA ARACI VE İLGİLİ 
ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN 

UÇUŞA ELVERİŞLİLİK 
VE ÇEVRESEL 

SERTİFİKASYONU 
YÖNETMELİĞİ (SHY-21)
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HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK 
VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ

(SHY-21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil hava aracı ve ilgili ürün, parça ve ciha-
zın uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyonları ve bunları gerçekleştirecek olan 
tasarım ve üretim organizasyonlarının yetkilendirilmesi ile ilgili usul ve esasları be-
lirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de tasarlanan, üretilen veya Türk uçak siciline 
kayıtlı hava aracının, ilgili ürün, parça ve cihazın uçuşa elverişlilik ve çevresel ser-
tifikasyonu ile bunları gerçekleştirecek olan tasarım ve üretim organizasyonlarının 
aşağıda belirtilen konular ile ilgili uymak zorunda oldukları kuralları kapsar.

a)  Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, tamamlayıcı tip sertifikası ve bu sertifi-
kalara gelecek değişikliklerin yayımlanması,

b)  Uçuşa elverişlilik sertifikası, tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası, özel uçuş 
izni ve servise verme (çıkış) sertifikalarının yayımlanması,

c)  Tamir tasarım onaylarının yayımlanması,

ç)  Çevresel koruma gereksinmelerine uyum gösterimi,

d)  Gürültü sertifikalarının yayımlanması,

e)  Ürün, parça ve cihazların tanımlanması,

f)  Parça ve cihazların sertifikasyonu,

g)  Tasarım ve üretim organizasyonlarının yetkilendirilmesi,

ğ)  Uçuşa elverişlilik direktiflerinin yayımlanması.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a)  10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil 
Havacılık Kanununa dayanılarak,

b)  7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8’i 
ile EASA Part-21’e paralel olarak,

hazırlanmıştır.
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Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a)  Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b)  Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c)  Çevresel sertifikasyon: Ürün, parça veya teçhizatın, Şikago Konvansiyonunun 
çevresel şartlar (gürültü, emisyon vb) konulu Ek-16 hükümlerinin geçerli ge-
reksinimlerine uyumunu onaylama şeklini,

ç)  EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,

d)  EASA Part-21: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan EU No 748/2012 
numaralı mevzuatın Ek-1’ini,

e)  Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

f)  Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetlerine sahip her 
türlü aracı,

g)  ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

ğ)  Organizasyon: Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak yetkilendi-
rilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,

h)  Özel uçuş izni belgesi: Uygulanabilir uçuşa elverişlilik gereksinimlerini kar-
şılamayan veya karşıladığı gösterilmemiş olan ama belirli koşullar altında 
emniyetli uçuş yapma kabiliyeti olan hava aracının uçuşu için düzenlenen 
belgeyi,

ı)  Parçalar ve cihazlar: Haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işlet-
me veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü 
alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı 
ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde 
manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,

i)  Sertifika: Sertifikasyon sonucu olarak yayımlanan her türlü onay, lisans veya 
diğer dokümanı,

j)  Sertifikasyon: Ürün, parça veya cihazların, organizasyonların veya personelin 
bu Yönetmelik hükümleri dâhil geçerli gereksinmelerine uyumunun onay-
lanma şeklini,

k)  Tamamlayıcı tip sertifikası: Ürün tip sertifikasından farklı olarak, tip serti-
fikası sahibi dışındaki kuruluş tarafından, ürün üzerinde yapılan modifikas-
yonların onayı için ülke otoritesi tarafından verilen belgeyi,

l)  Tip sertifikası: Hava aracı, motor veya pervane için tasarım kriterlerine ve 
uçuşa elverişlilik kurallarına uygunluğu belirleyen, tip tasarımını, teknik 
özellikleri ve işletme limitlerini içeren, üretimi gerçekleştiren ülke otoritesi 
tarafından verilen belgeyi,
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m)  Uçuşa elverişlilik sertifikası: Hava aracının uçuşta emniyetsizliğe neden ola-
bilecek bir özelliği bulunmadığını, ilgili tip tasarımına uygun olduğunu ve 
bakım, tamir ve değişikliklerin sicil kaydı yapılan ülke kurallarına uygun ol-
duğunu teyit eden belgeyi,

n)  Uçuşa elverişlilik direktifi: Hava aracı, motor, aviyonik veya diğer sistemlerle 
ilgili emniyetsiz bir durumun olduğunu ve mutlaka düzeltilmesi gerektiği-
ni tip sertifikasına haiz hava araçlarının sahiplerine ve/veya işletmecilerine 
bildiren özel talimatı,

o)  Ürün: Hava aracı, motor veya pervaneyi,
ifade eder.

2)  Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı 
Kanun ve Türkiye’nin üyesi bulunduğu ICAO ve EASA tarafından yayımlanan 
belgelerde belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Uçuşa elverişlilik
Madde 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, bulundukları kategoriye bağlı 
olarak, ICAO tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8, Sertifikasyon ve 
Sürekli Uçuşa Elverişlilik konulu Bölüm II, Büyük Uçaklar konulu Bölüm III, Helikop-
terler konulu Bölüm IV, Küçük Uçaklar konulu Bölüm V, Motorlar konulu Bölüm VI 
veya Pervaneler konulu Bölüm VII’de belirtilen standartlara uyumlu olması zorun-
ludur.

(2) Türk uçak siciline kayıtlı hava araçlarının ve bunun üzerinde bulunan ürün, parça 
ve cihazın birinci fıkrada yer alan uyumu, Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul 
ve esaslara göre, aşağıda belirtilen şekilde gösterilir.

a)  Ürünler bir tip sertifikasına sahip olmak zorundadır. Tamamlayıcı tip sertifi-
kaları dâhil olmak üzere tip sertifikaları ve bunlara gelen değişiklikler, ürü-
nün, 9 uncu maddeye göre hazırlanan tip sertifikasyon temeline uyumunu ve 
işletme için emniyetsiz bir duruma yol açacak bir özelliğe sahip olmadığını 
göstermesi ile yayımlanır. Tip sertifikasyon temeli, her bir ürün tipi için ICAO 
tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8, bölüm III, IV, V, VI veya 
VII’de belirtilen standartlara uyumlu olacak şekilde Genel Müdürlük tarafın-
dan yayımlanır. Tip sertifikası, üzerinde bulunan parça ve cihazlar dâhil tüm 
ürünü kapsar.

b)  Parça ve cihaz sertifikaları, başvuru sahibinin, parça ve cihazların birinci fık-
rada belirtilen standartlara göre hazırlanmış, ayrıntılı uçuşa elverişlilik ge-
reksinimlerine uyumunu göstermesi ile yayımlanır.
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c)  Bir hava aracı geçerli uçuşa elverişlilik sertifikası olmadan işletilemez. Uçu-
şa elverişlilik sertifikası, başvuru sahibinin hava aracının tip sertifikası ile 
onaylanmış tip tasarımına uygunluğunu ve ilgili dokümantasyon, muayene 
ve testlerin hava aracının emniyetli işletme için uygun koşullarda olduğunu 
göstermesi ile yayımlanır. Uçuşa elverişlilik sertifikası Genel Müdürlük tara-
fından askıya alınmadıkça, iptal edilmedikçe ve hava aracının sürekli uçuşa 
elverişliliği sağlandığı sürece geçerlidir.

ç)  Ürün, parça ve cihazların tasarım ve üretiminden sorumlu organizasyonlar, 
verilen imtiyazlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli yön-
tem ve kabiliyetlerini göstermesi gerekir. Bu kabiliyetler ve yöntemler, başka 
bir şekilde kabul edilmediği sürece, bir organizasyon onayının yayımlanma-
sı ile geçerli olur. Yetkili organizasyona verilen imtiyazlar ve onay kapsamı, 
onay şartlarında tanımlanır.

(3) Genel Müdürlüğün emniyet gözetimi sorumluluğunun bulunduğu organizasyon-
lar tarafından tasarlanan veya üretilen hava aracı ve onu üzerine takılacak ürün, 
parça ve cihazlar ikinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentleriyle uyumlu olmak zorundadır.

(4) Birinci ve ikinci fıkraların istisnası olarak;

a)  Hava aracının, temel uçuşunu emniyetli bir şekilde gerçekleştirme kabiliyeti 
olduğunun gösterilmesi durumunda, Özel Uçuş İzni Belgesi yayımlanabilir. 
Bu belge üçüncü şahısların emniyetini korumak için gerekli sınırlandırma-
larla yayımlanır.

b)  Hava aracı için ikinci fıkranın (a) bendine göre tip sertifikasının yayımlana-
madığı durumlarda, bu hava aracı için tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası 
yayımlanır. Bu durumda özel uçuşa elverişlilik şartnamalerine uyumlu ol-
duğu ve birinci fıkrada geçen standartlardan sapmaların kullanım amacıyla 
ilgili emniyeti etkilemediğinin gösterilmesi gerekir. Tahditli Uçuşa Elverişli-
lik sertifikasına uygun hava aracı ve bu hava araçlarının kullanımına yönelik 
kısıtlamalar beşinci fıkrada verilen şartlara göre tanımlanır.

c)  Tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası için aynı tipte makul sayıda hava aracı 
olması durumunda, tahditli tip sertifikası yayımlanabilir ve bu durumda uy-
gun bir tip sertifikası temeli oluşturulur.

(5) Genel Müdürlük bu maddenin uygulanması kapsamında aşağıda belirtilen konu-
larda talimatlar, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar gibi 
gerekli düzenlemeleri hazırlar. Hazırlanacak talimatlar bu Yönetmeliğin uygulanma-
sı kapsamında aşağıdaki koşulları içerir.

a)  Ürün için geçerli tip sertifikasyon temelinin oluşturulması ve başvuru sahi-
bine bildirilmesi ile ilgili koşullar,
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b)  Parça ve cihazlarla için geçerli detaylı uçuşa elverişlilik şartnamelerinin 
oluşturulması ve başvuru sahibine bildirilmesi ile ilgili koşullar,

c)  Tahditli uçuşa elverişlilik belgesi için uygun hava aracı kapsamında, geçerli 
özeluçuşa elverişlilik gereksinimlerinin oluşturulması ve başvuru sahibine 
bildirilmesi ile ilgili koşullar,

ç)  Ürünün sürekli uçuşa elverişliliğini temin etmek için zorunlu bilgilerin yayı-
mı ve dağıtımı için koşullar,

d)  Tip sertifikaları, tahditli tip sertifikaları, tip sertifikalarına gelen değişiklikle-
rin onaylanması, uçuşa elverişlilik belgesi, tahditli uçuşa elverişlilik belgesi, 
özel uçuş izni, ürün, parça veya cihazlarla ilgili belgelerin yayımlanması, sü-
rekliliği, değişikliği, askıya alınması ve iptali için koşullar;

1)  Bu sertifikaların süreleri ve sınırlı bir süre için yayımlanmaları durumunda 
yenilenmeleri için koşullar,

2)  Özel uçuş izninin yayımlanması için uçuşun amacı, uçuş için kullanılacak 
hava sahası, uçuş mürettebatının kalifikasyonu ve uçuş mürettebatı dışında 
personel taşınması konularını içeren kısıtlamalar,

3)  Tahditli uçuşa elverişlilik belgesi için uygun hava aracı ve ilgili kısıtlamalar.

e)  Tasarım ve üretim organizasyon onaylarının yayımlanması, sürekliliği, deği-
şikliği, askıya alınması ve iptali için koşullar ve bu onaylara ihtiyaç duyulma-
dığı durumlardaki koşullar,

f)  Belge sahiplerinin sorumlulukları ile ilgili koşullar.

Çevresel koruma
Madde 6 – (1) Ürün, parça ve cihazlar, ICAO tarafından yayımlanan çevresel koruma 
konulu Ek-16’nın, Hava Aracı Gürültüsü konulu Bölüm I ve Hava Aracı Motor Gürül-
tüsü konulu Bölüm II’de belirtilen çevresel koruma gereksinmelerine uyumlu olma-
sı gerekir. Bu maddenin uygulanması kapsamında talimatlar, kabul edilebilir uyum 
yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar gibi gerekli düzenlemeler Genel Müdürlük 
tarafından hazırlanır.

Üçüncü ülke sertifikasyonlarının kabulü
Madde 7 – (1) Bu Yönetmeliğin ve ilgili talimatların hükümlerine bir istisnai durum 
olarak, Genel Müdürlük, üçüncü ülke ve Türkiye arasında karşılıklı tanıma anlaşma-
sında belirtildiği gibi veya Genel Müdürlüğün uygun gördüğü bir metodla, üçüncü 
ülke havacılık otoritesinin yayımladığı belgelere dayanarak belge yayımlayabilir. Bu 
maddenin uygulanması kapsamında talimatlar, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve 
ilave rehber dokümanlar gibi gerekli düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından ha-
zırlanır.
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Genel Müdürlük önlemleri
Madde 8 – (1) Genel Müdürlük bu Yönetmeliğin uygulanması için, gerektiğinde, 
sertifikasyon şartnamaleri, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve ilave rehber dokü-
manlar yayımlar. Diğer ülke otorite sertifikasyon şartnamaleri, kabul edilebilir uyum 
yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan 
hükümlerin karşılanması şartı ile kullanılabilir.

(2) Genel Müdürlük, sınırlı süreli beklenmedik acil operasyon durumları ve operas-
yon ihtiyaçlarında, bu Yönetmelik esas hükümlerinden, emniyet seviyesi etkilenme-
diği durumda ve iki ayı geçmeyecek bir süre için, belge sahibinin bu Yönetmelik hü-
kümlerinden muaf tutulmasına karar verebilir. Bu karar aynı durum için yenilenemez.

Uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyon
Madde 9 – (1) Türkiye’de tasarlanan, üretilen veya Türk uçak siciline kayıtlı hava ara-
cı, ürün, parça ve cihazlarla ilgili olarak, Genel Müdürlük, ICAO tarafından yayımlanan 
Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8 veya eklerinde belirtildiği şekilde, tasarım, üretim veya 
tescil ülkesinin tasarım onayları ile ilgili görev ve fonksiyonlarını yerine getirir. Bu 
kapsamda Genel Müdürlük tarafından şunlar hazırlanır;

a)  Tip sertifikası veya tip sertifikasına değişiklik istenen her bir ürün için, tip 
sertifikasyon temeli oluşturulması ve bildirilmesi. Tip sertifikasyon temeli, 
geçerli sertifikasyon gereksinimleri, eşdeğer emniyet seviyesinin kabulü için 
gerekli hükümler, sertifikasyon gereksinimlerinin ürünün tasarım özellikleri 
ve işletme esnasındaki tecrübeler kapsamında yetersiz kalması veya uygun 
olmaması durumunda, ICAO tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik konulu 
Ek 8’e uyumu sağlamak için oluşturulan özel detaylı teknik şartnamalerden 
oluşur.

b)  Tahditli uçuşa elverişlilik belgesi talep edilen her bir hava aracı için özel 
uçuşa elverişlilik şartnamelerinin oluşturulması ve bildirilmesi.

c)  Bir sertifika talep edilen parça ve cihazlar için geçerli detaylı uçuşa elveriş-
lilik şartnamelerinin oluşturulması ve bildirilmesi.

ç)  Çevresel sertifikasyon talep edilen her bir ürün için, uygun çevresel gerek-
sinmelerin oluşturulması ve bildirilmesi.

d)  Ürünler, parçalar ve cihazlar sertifikasyonları ile ilgili incelemelerin Genel 
Müdürlük tarafından gerçekleştirilmesi.

e)  Uygun tip sertifikalarının veya ilgili değişikliklerin yayımlanması.

f)  Parça ve cihazlar için sertifikaların yayımlanması.

g)  Uygun çevresel sertifikaların yayımlanması.

ğ)  İlgili sertifikaların yayımlanma koşullarını artık karşılamaması veya bu ser-
tifikalara sahip kamu ve tüzel kişilerin bu sertifikalar üzerinde belirtilen ve 
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bu Yönetmelik ile istenen yükümlülüklerini ifa edememesi durumunda ilgili 
sertifikaların değiştirilmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi.

h)  Takip sorumluluğu altındaki ürün, parça veya teçhizatın sürekli uçuşa el-
verişliliğinin teminat altına alınması kapsamında emniyet sorunlarına ge-
cikmeksizin önlem alınması ve geçerli zorunlu bilgilerin yayımlanması ve 
dağıtılması.

ı)  Özel uçuş izni yayımlanacak hava aracı için, 5 inci maddenin dördüncü fık-
rasının (a) bendine uyumu sağlamak için uçuşa elverişlilik standartının ve 
prosedürlerinin oluşturulması.

i)  Özel uçuş izninin yayımlanması.

(2) Genel Müdürlük tasarım ve üretim organizasyonları ile ilgili olarak aşağıdakileri 
gerçekleştirir:

a)  Belgelendirilecek organizasyonların Genel Müdürlük tarafından denetlen-
mesi ve incelenmesi.

b)  Tasarım ve üretim oraganizasyonlarının belgelerinin yayımlanması ve bu 
belgelerin yenilenmesi.

c)  İlgili organizasyon sertifikaların yayımlanma koşullarını artık karşılamaması 
veya bu sertifikalara sahip organizasyonların bu sertifikalar üzerinde belirti-
len ve bu Yönetmelik ile istenen yükümlülüklerini ifa edememesi durumun-
da ilgili sertifikaların değiştirilmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi.

Organizayonların incelenmesi
Madde 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen organizasyonların ince-
lenmesi ve değerlendirilmesi Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirir. Denetlemeyi 
gerçekleştirecek olan personel aşağıdaki konularda yetkilidir:

a)  İlgili kayıt, bilgi, prosedür ve Genel Müdürlüğe ait görevlerin ifası için gerekli 
diğer tüm dokümanların incelenmesi.,

b)  Bu tür kayıtların, bilgilerin, prosedürlerin ve diğer dokümanların kopyaları-
nın alınması.

c)  Yerinde sözlü açıklama için talepte bulunma.

ç)  İlgili tesis, alan ve işletmenin ulaşım araçlarına girme.

d)  Hava araçlarının denetlenmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen incelemeleri gerçekleştirmekle yetkili personel bu gö-
revlerini, konu olayı ve inceleme amacını açıklayan yazılı bir yetkilendirme belgesi-
ne göre gerçekleştirir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
Madde 11 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan kuruluşa ve ilgili per-
sonele 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun 143 üncü maddesi ile 5431 sayılı 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi kapsamında işlem yapılır.

Yürürlük
Madde 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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HAVA ARACI VE İLGİLİ 
ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN 

UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE 
ÇEVRESEL SERTİFİKASYON 

TALİMATI (SHT- 21)
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HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK 
VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYON TALİMATI

(SHT- 21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - (1) Bu Talimatın amacı, 20/08/2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel 
Sertifikasyon Yönetmeliği (SHY-21)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Talimat, Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik 
ve Çevresel Sertifikasyon Yönetmeliği’ne (SHY-21) uygun şekilde her türlü sivil hava 
aracı ve/veya ürün, parça ve teçhizatın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyo-
nunu, tasarım ve üretim kuruluşlarını, bu kuruluşlarda görev yapan yönetici ve ilgili 
personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık 
Kanunu’na, 10/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun’a ve Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa 
Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyon Yönetmeliği (SHY-21)’nin 5 nci maddesine da-
yanılarak, EASA Part-21’nin 748/2012 ve ‘AMC an GM to Part 21’(Annex 1 to Decision 
No 2012/020/R) numaralı revizyonuna paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen;

a)  AMC: EASA tarafından yayınlanan ve sağlanması zorunlu olan gerekliliklerin 
kabul edilebilir uygulama usul ve esaslarını,

b)  AMOC: Alternatif kabul edilebilir yöntemleri,

c)  APU: Yardımcı Güç Ünitesi’ni,

ç)  CS: Sertifikasyon Şartnamesi’ni,

d)  Çevresel sertifikasyon: Ürün, parça veya teçhizatın, Şikago Konvansiyonunun 
çevresel şartlar (gürültü, emisyon vb.) konulu Ek-16 hükümlerinin geçerli 
gereksinimlerine uyumunu onaylama şeklini,

e)  EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı’nı,
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f)  EASA Part-21: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan EU No 748/2012 
numaralı mevzuatın Ek-1’ini,

g)  EASA Part-145: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan EU No 2042/2003 
numaralı mevzuatın Ek-2’sini,

ğ)  EASA Part-M: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan EU No 2042/2003 
numaralı mevzuatın Ek-1’ini,

h)  ELA1 sınıf hava aracı (Avrupa hafif hava aracı):

1)  Azami kalkış kütlesi (MTOM) 1,200 kg. veya altında olan, karmaşık motorlu 
hava aracı olarak sınıflandırılmayan hava aracını,

2)  Azami kalkış kütlesi (MTOM) 1,200 kg. veya altında olan planör (glider) veya 
motorlu planörü (glider),

3)  Azami tasarım kaldırma gazı veya sıcak hava hacmi, sıcak hava balonları için 
3,400 m3’ün, gaz balonları için 1,050 m3’ün, bağlı gaz balonları için 300 
m3’ün üzerinde olmayan balonu,

4)  Azami dört kişi alacak şekilde tasarlanmış, azami tasarım kaldırma gazı veya 
sıcak hava hacmi, sıcak hava zeplinleri için 3400 m3’ün ve gaz zeplinleri için 
1,000 m3’ün üzerinde olmayan zeplini,

ı)  ELA2 sınıf hava aracı:

1)  Azami kalkış kütlesi (MTOM) 2,000 kg. veya altında olan, karmaşık motorlu 
hava aracı olarak sınıflandırılmayan hava aracını,

2)  Azami kalkış kütlesi (MTOM) 2,000 kg. veya altında olan planör (glider) veya 
motorlu planörü (glider),

3)  Balonu;

4)  Sıcak hava ile çalışan hava gemisini;

5)  Aşağıdaki özelliklerin hepsine sahip gaz ile çalışan hava gemisini,

A)  %3 maksimum statik ağırlık,

B)  yöneysel olmayan (rotasız) itki (ters itki hariç),

C)  Alışılagelmiş ve basit yapı, basit kontrol ve balon sistemi,

Ç)  güç ile desteklenmeyen kontrol;

6)  Çok hafif döner kanatlı hava aracını.

i)  Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürü’nü,

j)  Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü,

k)  GM: EASA tarafından Part-21 konusunda yayımlanan kurallar için rehber do-
kümanı,
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l)  Gürültü sertifikası: Ürün, parça veya teçhizatın, 7 Aralık 1944 tarihli Şikago 
Sözleşmesinin çevresel şartlar (gürültü, emisyon vb.) konulu Ek-16 hüküm-
lerinin geçerli gereksinimlerine uyumunu teyit eden belgeyi,

m) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her 
türlü aracı,

n)  Hava gemisi: Havadan daha hafif ve kumanda edilebilen motorlu hava aracı 
veya zeplini,

o)  ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nı,

ö)  İHA sistemi: En az bir İHA, komuta, kontrol ve işletilmesi için gerek duyulan 
yer sistemleri ve hava-yer haberleşmesini sağlayan tümleşik sistemleri ile 
otomatik kalkış ve iniş sisteminden oluşan bütünü,

p)  İnsansız hava aracı (İHA): Spor veya eğlence amacıyla kullanılan model 
uçaklar hariç, içinde insan olmadan motor gücü ile uçuş yapabilen ve bir 
kontrol bağlantısı ile İHA pilotu tarafından kontrol edilen veya otonom ope-
rasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak takip edilen hava aracını,

r)  Karmaşık motorlu hava aracı:

1)  Azami Kalkış Kütlesi (MTOM) 5,700 kg. ve üzerinde olan veya azami yolcu 
koltuk kapasitesi on dokuzdan fazla olan veya iki pilot veya üzeri pilotla 
uçuş için sertifikalandırılmış olan veya turbo jet motor veya motorlara sahip 
olan veya birden fazla turboprop motora sahip uçakları veya,

2)  Azami Kalkış Kütlesi (MTOM) 3,175 kg. ve üzerinde olan veya azami yolcu 
koltuk kapasitesi dokuzdan fazla olan veya iki pilot veya üzeri pilotla uçuş 
için sertifikalandırılmış olan helikopterleri veya,

3)  Tilt rotor hava araçlarını,

s)  Kuruluş (Organizasyon): Bir gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliğin bir par-
çasını,

ş)  LSA: Aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olan hafif spor uçağı;

1)  Azami kalkış kütlesi (MTOM) 600 kg’ın üzerinde olmayan,

2)  İniş konfigürasyonundaki (VS0) azami havada tutunabilme hızı, hava aracı-
nın belgelendirilmiş azami kalkış kütlesinde ve en kritik kütle merkezinde 
Kalibre Edilmiş Hava Hızı (CAS) cinsinden 45 knot’ın üzerinde olmayan,

3)  Pilot dâhil olmak üzere, en fazla iki kişilik azami koltuk kapasitesine sahip,

4)  Pervaneli, türbin olmayan tek motorlu,

5)  Basınçlandırılmamış kabine sahip hava aracı,

t)  Mutabakat mektubu: Her bir ürün, parça veya teçhizatın uygulanabilir ta-
sarım verilerine uygunluğunu ve emniyetli kullanım için elverişli durumda 
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olduğunu gösteren, ÜOO olmayan kuruluş ile Genel Müdürlük arasında mu-
tabık kalındığını belirten mektubu,

u)  Onaylayıcı personel: Üretim sonrasında hava aracı veya komponentin üretim 
çıkışından ve servise verilmesinden sorumlu olan personeli,

ü)  Otorite: ICAO üyesi ülkelerin sivil havacılık organizasyonlarından sorumlu 
kurumu,

v)  Özel uçuş izni belgesi: Uygulanabilir uçuşa elverişlilik gereksinimlerini kar-
şılamayan veya karşıladığı gösterilmemiş olan ama belirli koşullar altında 
emniyetli uçuş yapma kabiliyeti olan hava aracının uçuşu için düzenlenen 
belgeyi,

y)  Parça ve teçhizat: Haberleşme donanımları dâhil bir hava aracını uçuşta 
kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gös-
terge, ekipman, mekanizma, parça, donanım veya yazılımı ile gövde, motor 
veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptır-
makta kullanılan ekipmanları,

z)  SHY-21 yönetmeliği kapsamında sertifika veya onay sahibi: Tip sertifikası, 
tahditli tip sertifikası, tamamlayıcı tip sertifikası, TTSU yetkilendirmesi, bü-
yük tamir tasarım onayı veya bu Talimat kapsamında yayımlanmış ilgili her-
hangi bir onay sahibi,

aa)  SHY-M: 20/12/2012 tarihli Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu 
Yönetmeliği’ni,

bb)  SHY-145: 07/06/2013 tarihli Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği’ni,

cc)  SHY-21: 20/08/2013 tarihli Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa 
Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği’ni,

çç)  Sertifikasyon: Ürün, parça veya teçhizatın, organizasyonların veya personelin 
SHY-21 yönetmeliği veya ilgili talimatların hükümleri dâhil geçerli gerek-
sinmelerine uyumunun onaylanma şeklini,

dd)  Sertifikasyon programı: Tasarımı ya da üretilmesi planlanan hava aracı/kom-
ponent için belirlenmiş sertifikasyon şartnamelerine uyum yöntemi, serti-
fikasyon temeli, eşdeğer emniyet seviyesinin sağlanması, proje geçmişi ve 
kullanılacak kaynakları, belirlenmiş yol/yöntemi, altyüklenici bilgileri, ser-
tifikasyon takvimi, üretimin planlanması ve kontrolü, ekipman kontrolü gibi 
konuları içeren ve Genel Müdürlüğe sunulması gereken dokümanı,

ee)  Sertifikasyon şartnameleri: Hava aracı ve/veya komponentin tasarım, malze-
me, imal ekipmanı ve bakımı konusunda uyulması gereken asgari standart-
ların tümünü,
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ff)  Sürekli uçuşa elverişlilik talimatı (ICA): Hava aracı ve/veya komponentin 
uçuşa elverişliliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla tasarım sahibi tara-
fından belirlenmiş özel bakım talimatlarını,

gg)  Şikago sözleşmesi: ICAO tarafından 7 Aralık 1944 tarihinde yayımlanan ve 
Türkiye’nin 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanun ile taraf olduğu anlaş-
mayı,

ğğ)  Tamamlayıcı tip sertifikası: Ürün tip sertifikasından farklı olarak, tip serti-
fikası sahibi dışındaki kuruluş tarafından, ürün üzerinde yapılan modifikas-
yonların onayı için ülke otoritesi tarafından verilen belgeyi,

hh)  Tip sertifikası: Hava aracı, motor veya pervane için tasarım kriterlerine ve 
uçuşa elverişlilik kurallarına uygunluğu belirleyen, tip tasarımını, teknik 
özellikleri ile işletme limitlerini içeren ve üretimi gerçekleştiren ülke otori-
tesi tarafından verilen belgeyi,

ıı)  Türk hava sahası: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk 
karasuları üzerindeki sahayı,

ii)  Tasarım performans beyanı (TPB): Üretilen TTSU elemanının tasarımı ile 
performansı arasındaki ilişkiyi gösteren ve üreticisi tarafından verilen beya-
nı,

jj)  TOO: Tasarım Organizasyon Onayı’nı,

kk)  TPO: Türkiye Parça Onayı’nı,

ll)  TTSU: Türkiye Teknik Standart Usulleri’ni,

mm) TTSU elemanı: Türkiye Teknik Standart Usulleri kapsamındaki parça ve ci-
hazı,

nn) Uygunluk beyanı (Statement of Conformity): Ürün, parça veya teçhizatın 
onaylı tasarımına ve emniyetli kullanıma uygun olduğunu gösteren belgeyi,

oo)  Uçuşa elverişlilik direktifi: Hava aracı, motor, aviyonik veya diğer sistemlerle 
ilgili emniyetsiz bir durumun olduğunu ve mutlaka düzeltilmesi gerektiği-
ni tip sertifikasına haiz hava araçlarının sahiplerine ve/veya işletmecilerine 
bildiren özel talimatı,

öö)  Uçuşa elverişlilik kodları: Hava aracı ve/veya komponentin sağlaması gere-
ken temel uçuşa elverişlilik gerekliliklerini,

pp)  Uçuşa elverişlilik sertifikası: Hava aracının uçuşta emniyetsizliğe neden ola-
bilecek bir özelliği bulunmadığını, onaylı tip tasarımına uygun olduğunu ve 
bakım, tamir ve değişikliklerin sicil kaydı yapılan ülke kurallarına uygun ol-
duğunu teyit eden belgeyi,
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rr)  Uçuşa elverişlilik sınırlamaları (Airworthiness Limitations): Hava aracı ya da 
komponentin üreticisi tarafından konulmuş, komponentin hava aracından 
belirli bir zaman içerisinde sökülmesini belirleyen kısıtlamaları,

ss)  Uçuşa elverişlilik çıkış dokümanı (Airworthiness Release Document): Onaylı 
üretim kuruluşu tarafından hava aracı, motor, pervane veya bunlara ait par-
çaların uçuşa elverişli olduğuna dair verilen belgeyi,

şş)  Ürün: Hava aracı, motor veya pervaneyi,

tt)  ÜOO: Üretim Organizasyon Onayı’nı,

uu)  Yenileştirme (Overhaul): Hava aracının ve hava aracı parçasının işlevsel öm-
rünü arttırmak için onaylanmış standartlara uygun olarak tetkik edilmesini 
ve parça değiştirilmesi ile restorasyonunu,

ifade eder.

(2)  Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Ka-
nun ve ülkemizin üyesi bulunduğu ICAO ve EASA tarafından yayımlanan bel-
gelerde belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar ve Uygulama Esasları

Uygulama esasları
Madde 5 - (1) Bu Talimatta yer alan hükümlerle ilgili Ek-1’de yer alan tablolarda bu-
lunan kuralların uygulanması zorunludur. Ayrıca, EASA tarafından yayımlanan Part-
21 AMC ve GM’de yer alan hususlar uygun olarak kabul edilir. Part-21 AMC ve GM’de 
yer almayan diğer yöntemler Genel Müdürlük onayına tabidir.

Genel hükümler
Madde 6 - (1) SHY-21 yönetmeliğine uygun olarak yayımlanan sertifika için başvuru 
şartları, sertifika sahibinin hak ve yükümlülükleri, her türlü olay, arıza ve hataların 
incelenmesi ve Genel Müdürlüğe rapor edilmesi, Uçuşa Elverişlilik Direktiflerinin ya-
yımlanması ve tasarım-üretim arasındaki koordinasyonu düzenleyen genel hüküm-
ler Ek-1 Tablo-1’de yer almaktadır.

Tip sertifikaları ve tahditli tip sertifikaları
Madde 7 - (1) Tip Sertifikaları ve Tahditli Tip Sertifikalarının yayımlanması, kabiliyet 
gösterimi, tip sertifikasyon temeli, tip tasarımı, testler, el kitapları ve onay ile ilgili 
konular Ek-1 Tablo-2’de yer almaktadır.

Tip sertifikaları ve tahditli tip sertifikalarına yapılacak değişiklikler
Madde 8 - (1) Tip Sertifikaları ve Tahditli Tip Sertifikalarına yapılacak değişiklikler, 
değişikliklerin sınıflandırılması, sürekli uçuşa elverişlilik talimatları ve onay ile ilgili 
konular Ek-1 Tablo-3’de yer almaktadır.
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Tamamlayıcı tip sertifikaları
Madde 9 - (1) Tamamlayıcı Tip Sertifikalarının yayımlanması, uyum ve kabiliyet gös-
terimi, el kitapları ve onay ile ilgili konular Ek-1 Tablo-4’de yer almaktadır.

Üretim organizasyon onayı olmadan üretim
Madde 10 - (1) Üretim organizasyonu olmadan üretim yapılması, mutabakat mektu-
bunun şartları, testler ve üretim yapan kuruluşların görev ve sorumlulukları ile ilgili 
konular Ek-1 Tablo-5’de yer almaktadır.

Üretim organizasyon onayı
Madde 11 - (1) Üretim Organizasyon Onayı’nın yayımlanması, kuruluş yapısı, kalite 
sistemi, el kitabı, imtiyazlar ve onay gereksinimleri ile ilgili konular Ek-1 Tablo-6’da 
yer almaktadır.

Uçuşa elverişlilik ve tahditli uçuşa elverişlilik sertifikaları
Madde 12 - (1) Uçuşa Elverişlilik ve Tahditli Uçuşa Elverişlilik Sertifikalarının yayım-
lanması ile ilgili konular Ek-1 Tablo-7’de yer almaktadır.

Gürültü sertifikaları
Madde 13 - (1) Gürültü Sertifikalarının yayımlanması ile ilgili konular Ek-1 Tablo-
8’de yer almaktadır.

Tasarım organizasyon onayı
Madde 14 - (1) Tasarım Organizasyon Onayı’nın yayımlanması, kuruluş yapısı, tasarım 
güvence sistemi, el kitabı, imtiyazlar ve onay gereksinimleri ile ilgili konular Ek-1 
Tablo-9’da yer almaktadır.

Parça ve teçhizat
Madde 15 - (1) Parça ve Teçhizatın onayı ve montaj işlemi için servise verilmesi ile 
ilgili konular Ek-1 Tablo-10’da yer almaktadır.

Tamirler
Madde 16 - (1) Tamir tasarımı, tamirlerin sınıflandırılması, tamir parçalarının üretil-
mesi, tamirin uygulanması ile ilgili konular Ek-1 Tablo-11’de yer almaktadır.

TTSU
Madde 17 - (1) TTSU yetkilendirmesinin yayımlanması, tasarım-performans beyanı, 
tasarım değişiklikleri, TTSU yetkilendirmesi sahibinin yükümlülükleri ve imtiyazları 
ile ilgili konular Ek-1 Tablo-12’de yer almaktadır.

Özel uçuş izni
Madde 18 - (1) Özel Uçuş İzni Belgesinin yayımlanması, Uçuş Koşulları onayı, Özel 
Uçuş İzni Belge Sahibinin yükümlülükleri ile ilgili konular Ek-1 Tablo-13’de yer al-
maktadır.
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Ürün, parça ve teçhizatın tanımlanması
Madde 19 - (1) Ürün, parça ve teçhizatın tanımlanması, verilerin saklanması, TTSU 
elemanı ve kritik parçaların tanımlanması ile ilgili konular Ek-1 Tablo-14’de yer al-
maktadır.

Sertifika ve formlar
Madde 20 - (1) Bu Talimat kapsamında kullanılacak formlar, verilecek onay belgeleri 
ve sertifikalar Ek-2’de yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurtdışındaki kuruluşların yetkilendirilmesi
Madde 21 - (1) Yurt dışında bulunan kuruluşların bu Talimat kapsamındaki onay ta-
lepleri, Genel Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınır. Gerekli görülmesi halinde 
yerinde denetim ve inceleme yapılarak, bu Talimatla istenen gerekliliklerin uygun-
luğundan emin olunur. Genel Müdürlük bu başvuruyu kabul etmeden önce kurulu-
şun onay belgesine olan ihtiyacının doğruluğunu inceleme hakkını saklı tutar. Bahse 
konu kuruluşların yetkilendirilmesi konusundaki esaslar Genel Müdürlük tarafından 
ayrıca düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 22 - (1) Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte aşağıda belirtilen mevzuat 
yürürlükten kalkar.

a)  16/8/2011 tarihli Onaylı Üretim Kuruluşları Talimatı (SHT-21Ü),

b)  12/8/2011 tarihli Onaylı Tasarım Kuruluşları Talimatı (SHT-21T),

c)  29/03/2013 tarihli Özel Uçuş İzni Belgesi Verilme Talimatı (SHT-ÖUİB),

ç)  26/07/1996 tarihli Büyük Tadilat, Büyük Onarım ve Koruyucu Bakımlar Tali-
matı (SHT-43.1),

d)  07/07/1995 tarihli Tip Sertifikası Verilme Kuralları Talimatı (SHT-21.6).

İdari yaptırımlar
Madde 23 - (1) Bu Talimatta belirtilen kurallara uymayan kuruşa ve ilgili personele 
2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(2) Ayrıca, SHY-21 yönetmeliği kapsamında sertifika veya onay sahibi kuruluşlara 
aşağıdaki belirtilen durumlarda idari yaptırımlar uygulanır.

a)  Yapılan denetimde bu Talimata aykırı olan, emniyet standardını düşüren ve 
uçuş emniyetini doğrudan ciddi olarak etkileyen ve Seviye 1 bulgu olarak 
değerlendirilebilecek önemli bir yetersizlik veya kusur tespit edilmesi ve 
tespit tarihinden itibaren on gün içerisinde kuruluşun ilgili düzeltici faali-
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yeti gerçekleştirememesi halinde kuruluş yetkisi ile yönetici personel onayı, 
tespit edilen eksiklik giderilinceye kadar askıya alınır.

b)  Yapılan denetimde uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen, ancak bu Tali-
matta belirtilen koşulların tamamının veya bir kısmının kaybedildiğinin tes-
pit edilmesi ve Seviye 2 bulgu olarak değerlendirilmesi halinde kuruluşa en 
fazla üç ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Verilen süre 
içerisinde eksiklikleri tamamlamayan kuruluşun söz konusu eksikliklere iliş-
kin faaliyeti bu eksiklik giderilinceye kadar durdurulur.

(3) Kuruluş yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda yetki belgesi, 
sorumlu yönetici personel onay formları ve Kuruluş onay sayfasının asıllarını Genel 
Müdürlüğe iade etmeyen kuruluşun sorumlu müdürü en az iki yıl süreyle başka ilgili 
bir kuruluşta yönetici personel olarak görev yapamaz.

(4) Bu Talimat gerekliliklerine aykırı faaliyet yaptığı tespit edilen yönetici personelin 
yeterliliği Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.

Yürürlük
Madde 24 - (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 25 - (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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EK-1
Tablo-1

BÖLÜM A  TEKNİK GEREKSİNİMLER
ALTBÖLÜM A GENEL HÜKÜMLER

21.A.1 Kapsam
Bu Talimat, SHY-21 yönetmeliğine uygun olarak yayımlanmış veya 
yayımlanacak olan herhangi bir sertifika için başvuru ve sertifika sahibinin 
hak ve yükümlülüklerini düzenleyen genel hükümleri ortaya koyar.

21.A.2 Sertifika Başvuru Sahibi veya Sertifika Sahibi Dışında Bir Kişi Tarafından 
Yükümlülüklerin Üstlenilmesi
Ürün, parça veya teçhizatlar için bu talimat altında yerine getirilmesi gereken 
faaliyetler ve yükümlülükler, sertifika başvuru sahibi veya sertifika sahibi 
adına, herhangi gerçek veya tüzel bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
Bu durumda, sertifika başvuru veya sertifika sahibinin, ilgili gerçek veya tüzel 
kişi ile sözkonusu yükümlülüklerin tam olarak devredildiğini güvence altına 
alacak bir anlaşma yaptığını belgelemesi zorunludur.

21.A.3A Hatalar, Arızalar ve Kusurlar
(a) Verilerin Toplanması, İncelenmesi ve Analizi için Sistem.
SHY-21 Yönetmeliği kapsamında sertifika veya onay sahibi; SHY-21 
Yönetmeliği kapsamında sertifikası yayımlanmış ürün, parça veya teçhizata 
yönelik sürekli uçuşa elverişliliğinin olumsuz yönde etkilenmesine neden 
olan veya olması muhtemel her türlü olay, arıza, kusur ve hatalar ile ilgili bilgi 
ve raporların toplanması, incelenmesi ve analizi için bir sistem kurmalıdır.
Kurulan sisteme yönelik bilgilendirme; ürün, parça veya teçhizatın bilinen tüm 
kullanıcılarına ve istenmesi halinde, ilgili diğer Yönetmelikler kapsamında 
yetkilendirilen herhangi bir kuruluşa yapılmalıdır.
(b) Genel Müdürlüğe Raporlama.
1. SHY-21 Yönetmeliği kapsamında sertifika veya onay sahibi; SHY-21 
Yönetmeliği kapsamında sertifikası yayımlanmış ürün, parça veya teçhizata 
yönelik emniyetsiz bir durumla sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel 
hata, arıza, kusur veya diğer olayları Genel Müdürlüğe raporlamalıdır.
2. Bu raporlar, muhtemel emniyetsiz durumun belirlenmesini müteakip, Genel 
Müdürlük tarafından belirlenmiş biçim ve usulde, 72 saatten geç olmamak 
kaydıyla en kısa sürede Genel Müdürlüğe gönderilmelidir.
(c) Raporlanmış Olayların İncelenmesi.
1. (b) Bendi veya 21.A.129(f)(2) veya 21.A.165(f)(2) maddeleri çerçeves-
inde raporlanmış bir olay, tasarım veya üretim hatası ile ilgili ise SHY-21 
yönetmeliği kapsamında sertifika veya onay sahibi veya gerektiğinde üretici, 
kusurun nedenini incelemelidir.
İnceleme sonuçları ve ilgili kusuru gidermek için alınan veya önerilen ted-
birler Genel Müdürlüğe raporlanmalıdır.
2. Genel Müdürlük; tespit edilen kusuru gidermek için düzeltici bir işlemin 
yapılmasını gerekli görürse, SHY-21 yönetmeliği kapsamında sertifika 
veya onay sahibi veya gerektiğinde üretici, ilgili verileri Genel Müdürlüğe 
sağlamalıdır.
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21.A.3B Uçuşa Elverişlilik Direktifleri
(a) Uçuşa elverişlilik direktifi, kabul edilebilir bir emniyet seviyesini yeniden 
tesis etmek için hava aracı üzerinde gerçekleştirilecek işleri zorunlu kılan, 
Genel Müdürlük tarafından yayımlanan veya kabul edilen bir dokümanı ifade 
eder.
(b) Genel Müdürlük aşağıda belirtilen durumlarda uçuşa elverişlilik direktifi 
yayımlar:
1. Genel Müdürlük tarafından, hava aracındaki veya bu hava aracına takılan 
motor, pervane, parça veya teçhizatlardaki bir kusurdan kaynaklanan, hava 
aracı üzerinde emniyetsiz bir durum tespit edildiğinde ve
2. Bu durumun, başka bir hava aracında var olması veya ortaya çıkması söz 
konusu olduğunda.
(c) Genel Müdürlüğün, (b) Bendinde belirtildiği şekilde bir emniyetsiz du-
rumu düzeltmek veya bir muayenenin gerçekleştirilmesini talep etmek için 
uçuşa elverişlilik direktifi yayımlanması gerektiğinde, SHY-21 yönetmeliği 
kapsamında sertifika veya onay sahibi:
1. Uygun düzeltici işlemi veya gerekli muayeneleri, ya da her ikisini birden 
önermeli ve bu önerilerin detaylarını Genel Müdürlük onayına sunmalıdır.
2. Alt Bent (1)’de belirtilen önerilerin Genel Müdürlük tarafından onaylanmasını 
müteakip, bilinen tüm kullanıcılara, ürün, parça veya teçhizat sahipler-
ine veya istenmesi halinde, uçuşa elverişlilik direktifine uymak durumunda 
olan herhangi bir kişiye, uygun açıklayıcı verileri ve tamamlayıcı talimatları 
sağlamalıdır.
(d) Bir uçuşa elverişlilik direktifi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:
1. Emniyetsiz durumun tanımı;
2. Etkilenen hava aracının tanımı;
3. Gerekli görülen önlem(ler);
4. Gerekli önlem (ler) için uyum zamanı,
5. Yürürlüğe giriş tarihi.

21.A.4 Tasarım ve Üretim Arasında Koordinasyon
Her bir tip sertifikası, tahditli tip sertifikası, tamamlayıcı tip sertifikası, TTSU 
yetkilendirmesi, tip tasarımı değişikliğine dair onay veya tamir tasarımı onay 
sahibi, üretim organizasyonu ile aşağıda belirtilenleri güvence altına almak 
üzere gerekli işbirliğini yapmalıdır:
(a) 21.A.122 veya 21.A.133 veya 21.A.165(c)(2) maddelerinin gerektirdiği 
tasarım ve üretim arasındaki yeterli seviyede koordinasyonu,
(b) Ürün, parça veya teçhizatın sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanması için 
yeterli desteğin verilmesi.
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Tablo-2

ALTBÖLÜM B   TİP SERTİFİKALARI VE TAHDİTLİ TİP SERTİFİKALARI

21.A.11 Kapsam
Bu Altbölüm, ürünler için tip sertifikalarının ve hava aracı için tahditli tip 
sertifikalarının yayımlanması ile ilgili prosedürü ve başvuru sahibi ile sertifika 
sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini tanımlar.

21.A.13 Başvuru için Uygunluk
21.A.14 maddesine göre kabiliyetlerini göstermiş veya gösterme aşamasında 
olan, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, bu Altbölümde konulmuş şartlar 
altında, tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası için başvuru sahibi olarak 
uygun kabul edilir.

21.A.14 Kabiliyet Gösterimi
(a) Tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası için başvuran herhangi bir organi-
zasyon, kabiliyetini Altbölüm J’ye uygun olarak Genel Müdürlük tarafından 
yayımlanmış bir tasarım organizasyon onayına sahip olmak suretiyle göster-
melidir.
(b) (a) Bendine istisnai bir durum olarak, aşağıdaki ürünler kapsamında başvuru 
sahibi, bu kabiliyetin alternatif gösterimi amacıyla bu Talimata uyum için 
gerekli özel tasarım uygulamaları, kaynakları ve faaliyet sırasını tanımlayan 
prosedürlerin kullanımı için Genel Müdürlük mutabakatı arayabilir.
1. ELA2 sınıf hava aracı;
2. ELA2 sınıf hava aracına takılan motor veya pervane;
3. Piston motor
4. Sabit veya değişken hatveli pervane
(c) (a) Bendine istisnai bir durum olarak, aşağıdaki ürünler kapsamında başvuru 
sahibi, 21.A.20(b) bendinde istenen sertifikasyon programını Genel Müdürlüğe 
sağlayarak kabiliyet gösterimi yapabilir.
1. ELA1 sınıf hava aracı;
2. ELA1 sınıf hava aracına takılan motor veya pervane;

21.A.15 Başvuru
(a) Tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası için başvuru Genel Müdürlük 
tarafından belirlenmiş biçim ve usulde yapılır.
(b) Hava aracı tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası için başvuru, sözkonusu 
hava aracına ait üç yönden görünümlü teknik resimleri, önerilen kullanım 
karakteristiklerini ve sınırlamalarını da içeren başlangıç temel verileri ile bir-
likte yapılmalıdır.
(c) Bir motor veya pervane tip sertifikası için başvuru, motorun veya pervanenin 
genel yerleşim çizimi, tasarım özelliklerinin açıklaması, kullanım karakteris-
tikleri ve önerilen kullanım sınırlamaları ile birlikte yapılmalıdır.
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21.A.16A Uçuşa Elverişlilik Kodları
Genel Müdürlük, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanunun 8 nci Maddesi kapsamında; ürün, parça ve teçhizatın 
ICAO tarafından yayımlanan uçuşa elverişlilik konulu Ek-8’e uyumunu göster-
mek için standart yöntemler olarak Uçuşa Elverişlilik Kodlarını yayımlar veya 
EASA tarafından yayımlanmış aşağıda belirtilen Uçuşa Elverişlilik Kodlarını 
Uçuşa Elverişlilik Şartnameleri olarak kullanabilir.
1- CS-22: Planör ve Motorlu Planörler
2- CS-23: Normal, Akrobasi, Genel Maksat, Komuter Uçaklar
3- CS-25: Büyük Uçaklar
4- CS-27: Döner Kanatlı Küçük Hava Araçları
5- CS-29: Döner Kanatlı Büyük Hava Araçları
6- CS-31GB: Gaz Balonları
7- CS-31HB: Sıcak Hava Balonları
8- CS-34: Motor Emisyonu ve Yakıt Boşaltma
9- CS-36: Hava Aracı Gürültü
10- CS-APU: Yardımcı Güç Üniteleri
11- CS-AWO: Her Türlü Hava Şartları Operasyonu
12- CS-Definitions: Tanımlar
13- CS-E: Motorlar
14- CS-ETSO: Avrupa Teknik Standart Usul Yetkilendirmesi
15- CS-LSA: Hafif Sportif Uçaklar
16- CS-P: Pervaneler
17- CS-VLA: Çok Hafif Uçaklar
18- CS-VLR: Çok Hafif Döner Kanatlı Hava Araçları

21.A.16B Özel Koşullar
(a) İlgili uçuşa elverişlilik kodu, ürün için aşağıda verilen nedenlerle tam 
veya uygun emniyet standartlarını ihtiva etmiyorsa, sözkonusu ürün için özel 
koşul olarak adlandırılan özel detaylı teknik gereksinimler Genel Müdürlük 
tarafından tanımlanır:
1. Ürün uygulanabilir uçuşa elverişlilik kodunun dayandığı tasarım 
uygulamalarına göre yeni veya alışılmamış tasarım özelliklerine sahip ise veya
2. Ürünün amaçlanan kullanımı alışılagelmiş değil ise veya
3. Kullanımdaki diğer benzer ürünlerden veya benzer tasarım özelliklerine 
sahip ürünlerden gelen tecrübe, emniyetli olmayan şartların oluşabileceğini 
gösteriyor ise;
(b) Özel koşullar, Genel Müdürlüğün geçerli uçuşa elverişlilik kodu ile 
oluşturduğu emniyet seviyesine eşdeğer bir seviye oluşturmak için gerekli 
gördüğü emniyet standartlarını ihtiva eder.
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21.A.17 Tip Sertifikasyon Temeli
(a) Tip sertifikasının veya tahditli tip sertifikasının yayımlanması için bildiri-
lecek olan tip sertifikasyon temeli şunları içermelidir:
1. Aşağıdaki istisnai durumlar hariç, Genel Müdürlük tarafından oluşturulmuş, 
sertifika başvuru tarihinde geçerli olan uygulanabilir uçuşa elverişlilik kodunu:
(i) Aksi Genel Müdürlük tarafından belirtilmedikçe veya
(ii) Daha sonraki geçerli revizyonlara uyum, başvuru sahibi tarafından karar 
verilmedikçe veya (c) ve (d) Bentleri gerektirmedikçe.
2. 21.A.16B(a)’ya uygun olarak tanımlanan herhangi bir özel koşulu.
(b) Başvuru sahibi başvuru esnasında ürünün tasarım, geliştirme ve testleri 
için daha uzun bir süre gerektirdiğini gösterdiği ve Genel Müdürlüğün bu 
süreyi onayladığı durumlar dışında, büyük sabit kanatlı ve büyük döner kanatlı 
hava araçlarının tip sertifikasyonu başvurusu beş yıl ve diğer tüm tip sertifi-
kasyonu başvuruları ise üç yıl geçerlidir.
(c) Bir tip sertifikasının (b) bendinde de açıklanan zaman sınırlamaları içinde 
yayımlanmaması veya tip sertifikasının yayımlanmayacağının aşikâr olması 
durumunda, başvuru sahibi:
1. (a) bendinin tüm hükümlerini karşılayan, tip sertifikası için yeni bir başvuru 
yapabilir veya
2. Asıl başvurunun uzatılması için başvuru yapabilir ve bu durumda, başvuru 
sahibi tarafından seçilecek tarihte geçerli olan, uygulanabilir uçuşa elverişlilik 
koduna uyabilir. Ancak uyum sağlanacak uçuşa elverişlilik kodunun revizyon 
tarihi, uzatma süresinin ilk başvuru tarihine eklenmesi ile elde edilecek tari-
hten daha önce olamaz.
(d) Eğer başvuru sahibi, tip sertifikasyonu başvuru tarihinden sonra yayımlanan 
uçuşa elverişlilik koduna gelen bir revizyonuna uyum göstermeye karar ver-
irse, başvuru sahibi Genel Müdürlüğün doğrudan ilişkili bulduğu diğer gerek-
sinimlere de uyum göstermelidir.
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21.A.18 Uygulanabilir Çevresel Koruma Gereksinimleri ve Sertifikasyon Şartnamelerinin 
Belirlenmesi
(a) Hava aracı tip sertifikasının yayımlanması için uygulanabilir gürültü gerek-
sinimleri Şikago Sözleşmesi Yönetmelik II, Cilt I, Ek-16 Kısım1 hükümlerine ve 
aşağıdakilere göre tanımlanmıştır:
1. Ses altı jet sabit kanatlı hava araçları için, Cilt I, Bölüm II, Kısım 2, 3, 4 (uygu-
lanabilir olan).
2. Pervaneli sabit kanatlı hava araçları için, Cilt I, Bölüm II, Kısım 3, 4, 5, 6 ve  10.
3. Helikopterler için Cilt I, Bölüm II, Kısım 8 ve 11
4. Ses üstü sabit kanatlı hava araçları için, Cilt I, Bölüm II, Kısım 12
(b) Hava Aracı ve motor tip sertifikasının yayımlanması için uygulanabilir 
emisyon gereksinimleri Şikago Sözleşmesi Ek-16 da tanımlanmıştır:
1. Kasıtlı yakıt boşaltımının önlenmesi için Cilt II, Bölüm II, Kısım 2;
2. Yalnızca ses altı süratlerde itki sağlaması amaçlanan turbo-jet ve turbofan 
motorların emisyonu için Cilt II, Bölüm III, Kısım 2 ve
3. Yalnızca ses üstü süratlerde itki sağlaması amaçlanan turbo-jet ve turbofan 
motorların emisyonu için Cilt II, Bölüm III, Kısım 3.
(c) Genel Müdürlük, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Madde 8’ine uygun olarak, sırasıyla (a) ve (b) 
bentlerinde konulmuş gürültü ve emisyon gereksinimlerinin karşılandığını 
göstermek için kabul edilebilir yöntemler sağlayan sertifikasyon şartnameleri 
yayımlar veya EASA tarafından yayımlanmış sertifikasyon şartnamelerini ka-
bul edebilir.

21.A.19 Yeni Bir Tip Sertifikası Gerektiren Değişiklikler
Genel Müdürlük; tasarım, güç, itki veya ağırlıktaki değişikliklerin, geçerli tip 
sertifikası temeline uyumun tamamıyla yeni bir inceleme gerektirecek kadar 
kapsamlı olduğuna karar verirse, söz konusu ürüne değişiklik öneren herhangi 
bir gerçek veya tüzel kişi yeni bir tip sertifikası için başvuruda bulunmalıdır.

21.A.20 Tip Sertifikasyon Temeli ve Çevresel Koruma Gereksinimleri ile Uyum
(a) Tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası için başvuru sahibi uygulanabilir 
tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimlerine uyumu göster-
meli ve Genel Müdürlüğe uyumun gösterildiğine dair kanıtları sağlamalıdır.
(b) Başvuru sahibi, uyum gösterim metotlarını tanımlayan sertifikasyon 
programını Genel Müdürlüğe sağlamalıdır. Bu doküman, sertifikasyon süresi 
boyunca gerektiği durumlarda güncellenmelidir.
(c) Başvuru sahibi (b) bendinde bahsi geçen sertifikasyon programına göre 
uyumun gerekçelerini uyum dokümanları içinde kayıt altına almakla yüküm-
lüdür.
(d) Başvuru sahibi (b) bendinde bahsi geçen sertifikasyon programına göre 
uygulanabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimlerine 
uyumu gösterdiğini beyan etmelidir.
(e) Başvuru sahibi uygun bir tasarım organizasyon onayına sahip olduğunda 
(d) bendinde bahsi geçen beyan, Talimatın Altbölüm J hükümlerine göre 
yapılmalıdır.
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21.A.21 Tip Sertifikasının Yayımlanması
Başvuru sahibi, aşağıdakileri karşılamasını müteakip, Genel Müdürlük 
tarafından yayımlanan ürün tip sertifikasına sahip olmaya hak kazanır:
(a) 21.A.14 maddesine göre kabiliyetini göstermesi;
(b) 21.A.20 maddesi (d) bendinde belirtilen beyanı sunması ve
(c) ilave olarak;
1. Sertifikalandırılacak ürünün 21.A.17 ve 21.A.18 maddelerine uygun olarak 
oluşturulmuş uygulanabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gerek-
sinimlerini karşılaması;
2. Karşılanamayan herhangi bir uçuşa elverişlilik gereksiniminin eşdeğer bir 
emniyet seviyesi sağlayacak yöntemlerle telafi edilmesi;
3. Sertifikasyonun talep edildiği kullanımlar için, hiç bir özellik veya 
karakteristiğin emniyetsiz bir durum oluşturmaması ve
4. Tip Sertifikası başvuru sahibinin 21.A.44 maddesinde tanımlanan yükümlül-
ükleri yerine getireceğini açıkça ifade etmesi.
(d) Hava aracı tip sertifikası için, hava aracına takılacak motor, pervane veya 
her ikisi birden, bu Talimata göre yayımlanmış veya yayımlanacak bir tip 
sertifikasına sahip olmalıdır.

21.A.23 Tahditli Tip Sertifikası Yayımlanması
(a) 21.A.21 maddesi (c) bendinin hükümlerini karşılamayan hava aracı 
için, başvuru sahibi, aşağıdakileri karşılamasını müteakip, Genel Müdürlük 
tarafından yayımlanan tahditli tip sertifikasına sahip olmaya hak kazanır:
1. Hava aracının amaçlanan kullanımı ile ilgili yeterli emniyeti temin edecek, 
Genel Müdürlük tarafından oluşturulmuş, uygun tip sertifikasyon temelini ve 
uygulanabilir çevresel koruma gereksinimlerini karşılaması,
2. 21.A.44 maddesinde tanımlanan yükümlülükleri yerine getireceğini açıkça 
ifade etmesi,
(b) Hava aracına takılacak motor, pervane veya her ikisi birden,
1. Bu Talimata göre yayımlanmış veya yayımlanacak bir tip sertifikasına sahip  
olmalıdır veya
2. Hava aracının emniyetli uçuşunu güvence altına almak için gerekli sertifi-
kasyon gereksinimlerine uyum göstermiş olmalıdır.
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21.A.31 Tip Tasarımı
(a) Tip tasarımı aşağıdakileri içermelidir:
1. Uygulanabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinim-
lerine uyumu gösterilen ürüne ait konfigürasyon ve tasarım özelliklerini 
tanımlamak için gerekli olan teknik resimler, şartnameler ile bu teknik resim 
ve şartnamelerin listesi;
2. Ürünün uygunluğunu güvence altına almak için gerekli olan, üretim ve 
montaj yöntemleri, malzemeler ve prosesler ile ilgili bilgiler;
3. Uygulanabilir uçuşa elverişlilik kodu tarafından tanımlandığı şekilde, sürek-
li uçuşa elverişlilik talimatlarının onaylanmış uçuşa elverişlilik sınırlamaları 
(Airworthiness Limitations) bölümü ve
4. Aynı tipte daha sonraki ürünlerin uçuşa elverişliliği, gürültü, yakıt ve egzoz 
emisyon (uygulanabilir olduğunda) karakteristiklerinin belirlenmesinde, mu-
kayese yöntemine imkân verecek diğer gerekli veriler.
(b) Her bir tip tasarımı uygun bir şekilde tanımlanmalıdır.

21.A.33 İnceleme ve Testler
(a) Başvuru sahibi; uygulanabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma 
gereksinimlerine uyumu göstermek için gerekli tüm muayene ve testleri 
gerçekleştirmelidir.
(b) Başvuru sahibi; (a) bendinin gerektirdiği her bir teste başlanmadan önce, 
aşağıdakileri belirler:
1. Test numunesi için:
(i) Malzeme ve proseslerin, önerilen tip tasarımındaki şartnamelere 
uygunluğunu;
(ii) Ürünün parçalarının, önerilen tip tasarımındaki teknik resimlere 
uygunluğunu;
(iii) Üretim prosesleri, imalat ve montajların önerilen tip tasarımında be-
lirtilenlere uygunluğunu ve
2. Testler için kullanılan test teçhizatı ve tüm ölçme teçhizatının test için yet-
erli olduğunu ve uygun biçimde kalibre edildiğini.
(c) Başvuru sahibi, Genel Müdürlüğün (b) bendine uyumu kontrol etmesi için 
gerekli her türlü incelemeyi yapmasına müsaade etmelidir.
(d) Başvuru sahibi; 21.A.20 maddesi (d) bendine göre sunulan uyum beyanının 
geçerliliğinin teyit edilmesi ve sertifikasyonun talep edildiği kullanımlar 
kapsamında hiçbir özellik veya karakteristiğin emniyetsiz bir durum 
oluşturmadığının belirlenmesi için, Genel Müdürlüğün gerek gördüğü her-
hangi bir raporu gözden geçirmesine, inceleme yapmasına ve uçuş/yer testini 
gerçekleştirmesine veya gözlemci olarak katılmasına müsaade etmelidir.
(e) Genel Müdürlük tarafından (d) Bendi altında gerçekleştirilen veya gözlemci 
olarak katılım sağlanan testlerde;
1. Başvuru sahibi Genel Müdürlüğe (b) Bendine uyumu gösteren beyanı 
sunmalıdır ve
2. (b) bendine uyumun gösterildiği ve Genel Müdürlüğe test için sunulduğu za-
man aralığında ürün, parça veya teçhizat üzerinde uyum beyanını etkileyecek 
herhangi bir değişiklik yapılamaz.
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21.A.35 Uçuş Testleri
(a) Tip sertifikası almak amacıyla yapılan uçuş testleri, Genel Müdürlük 
tarafından belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
(b) Başvuru sahibi Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü ve aşağıda belirtilen 
uçuş testlerini yapar:
1. Uygulanabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimleri ile 
uyumun belirlenmesi için ve
2. Aşağıda belirtilen hava araçları hariç, bu talimat altında sertifika verilen 
hava araçları ve bununla ilgili parça ve teçhizatın güvenilir ve düzgün bir 
şekilde çalıştığına dair yeterli güvencenin varlığının belirlenmesi için,
(i) planörler ve motorlu planörler;
(ii) ELA1 veya ELA2’de tanımlanmış balon ve hava gemisi;
(ii) Azami kalkış kütlesi 2722 kg veya altı uçaklar.
(c) (Ayrılmıştır)
(d) (Ayrılmıştır)
(e) (Ayrılmıştır)
(f) Alt bent (b)(2)’de tanımlanan uçuş testleri şunları içerir:
1. Daha önce tip sertifikalı bir hava aracında kullanılmamış türbin motorlarına 
sahip hava araçları, tip sertifikasına uygun motor ve ilgili sistemler ile birlikte 
en az 300 saat uçuş testini,
2. Diğer bütün hava araçları ise en az 150 saat uçuş testini.

21.A.41 Tip Sertifikası
a) Tip sertifikası ve tahditli tip sertifikası aşağıdakileri içerir:
i. Tip tasarımını,
ii. Kullanım sınırlamalarını,
iii. Uçuşa elverişlilik ve emisyon için tip sertifikası veri sayfasını,
iv. Genel Müdürlük tarafından uyumun kabul edildiği uygulanabilir tip sertifi-
kasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimlerini ve
v. Uygulanabilir sertifikasyon şartnameleri ve çevresel koruma gereksinimler-
inde ürün için tanımlanmış diğer tüm koşul ve sınırlamaları
b) Hava Aracı tip sertifikası ve tahditli tip sertifikası ek olarak, gürültü için tip 
sertifikası veri sayfasını içerir.
c) Motor tip sertifikası veri sayfası, emisyon uyum kaydını içerir.

21.A.44 Belge Sahibinin Yükümlülükleri
Her bir tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası sahibi aşağıda belirtilen 
yükümlülükleri gerçekleştirmelidir:
(a) 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 ve 21.A.61 maddeleri ile konulan 
yükümlülükleri yerine getirmeli ve bu amaçla 21.A.14 maddesine uygunluğunu 
göstermek için gerekli yeterlilik gereksinimlerini karşılamayı sürdürmelidir,
(b) Altbölüm Q’ya uygun olarak işaretlemeyi tanımlamalıdır.
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21.A.47 Devredilebilirlik
Tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası, yalnızca 21.A.44 maddesi altındaki 
yükümlülükleri üstlenebilecek ve bu amaçla 21.A.14 maddesinin kriterlerini 
sağlayan gerçek veya tüzel bir kişiye devredilebilir.

21.A.51 Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) Tip sertifikası ve tahditli tip sertifikası süresiz olarak yayımlanır. Belgeler 
aşağıdaki şartlar sağlandıkça geçerliliklerini korur:
1. Belge sahibinin SHY-21 Yönetmeliği ve SHT-21 Talimatı ile uyumlu kalması 
ve
2. Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş geçerli idari prosedürlere göre 
sertifikanın iade veya iptal edilmemiş olması.
(b) İade veya iptal edilme durumunda tip sertifikası ve tahditli tip sertifikası 
Genel Müdürlüğe geri verilmelidir.

21.A.55 Kayıt Saklama
Test edilen ürün için muayene kayıtları dâhil, tüm ilgili tasarım bilgisi, teknik 
resimler ve test raporları, tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası sahibi 
tarafından tutulmalı ve Genel Müdürlüğün erişimine açık olmalıdır. Söz konu-
su kayıtlar, ürünün sürekli uçuşa elverişliliğini güvence altına almak ve geçerli 
çevresel koruma gereksinimleri ile uyumu göstermek üzere gereken bilgiyi 
sağlamak için muhafaza edilmelidir.

21.A.57 El Kitapları
Tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası sahibi, ürün için geçerli tip sertifi-
kasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimleri kapsamında gereken tüm el 
kitaplarını hazırlamalı, idame ettirmeli ve güncellemelidir. Talep edildiğinde 
kopyaları Genel Müdürlüğe sağlamalıdır.

21.A.61 Sürekli Uçuşa Elverişlilik Talimatları
(a) Tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası sahibi, geçerli tip sertifikasy-
on temeline uyumlu olarak hazırlanmış tanımlayıcı verileri ve uygulama 
talimatlarını içeren en az bir tam set sürekli uçuşa elverişlilik talimatını, bilin-
en her ürün sahibine sağlamalıdır.
Sürekli uçuşa elverişlilik talimatları; ürün teslim tarihi veya ilgili hava aracı 
ilk uçuşa elverişlilik sertifikasının yayım tarihinden hangisi daha sonra 
gerçekleşirse en geç o tarihte sağlanmalıdır.
Hazırlanan talimatlar, bu talimatların gereğini yerine getirmesi beklenen her-
hangi bir kişiye talep edilmesi halinde sağlanmalıdır.
Büyük bakımlarla (overhaul vb.) ilgili sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarının 
bir kısmı veya bazı el kitapları, ürünün hizmete giriş tarihinden sonra 
yayımlanabilir. Ancak bu talimat ve elkitapları, ürünün söz konusu büyük 
bakımı ile ilgili ömür veya uçuş saati/adedine ulaşmasından önce hazır ve 
erişebilir olmalıdır.
(b) İlave olarak, sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarına gelecek değişiklikler, 
ürünün bilinen bütün kullanıcılarına ve ayrıca talep edilmesi halinde 
bu talimatların gereğini yerine getirmesi beklenen herhangi bir kişiye 
sağlanmalıdır.
Sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarına gelen değişikliklerin dağıtımının nasıl 
yapıldığını gösteren program Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.

(ALTBÖLÜM C UYGULANABİLİR DEĞİL)
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Tablo-3

ALTBÖLÜM D    TİP SERTİFİKALARI VE TAHDİTLİ TİP SERTİFİKALARINDA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER

21.A.90A Kapsam
Bu Altbölüm, tip tasarım ve tip sertifikalarına gelecek değişikliklerin onayı için 
uygulanacak prosedürü ve bu değişiklikle ilgili başvuru veya onay sahibinin 
hak ve yükümlülüklerini düzenler. Bu Altbölüm aynı zamanda, bu Altbölüm 
altında tanımlanan onay sürecine tabi olmayan standart değişiklikleri de 
tanımlar. Bu Altbölüm içinde, tip sertifikalarına yapılan atıflar tip sertifikası ve 
tahditli tip sertifikasını belirtir.

21.A.90B Standart Değişiklikler
(a) Tip tasarımına gelen değişikliklerin standart değişiklikler olarak kabul 
edilebilmesi için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:
(1) aşağıdaki ürünlerle ilgili olmalıdır;
(i) Azami Kalkış Kütlesi (MTOM) 5700 kg veya daha az olan sabit kanatlı hava 
araçları,
(ii) MTOM 3175 kg veya daha az olan döner kanatlı hava araçları,
(iii) ELA1 veya ELA2 sınıfı içerisinde tanımlanan planörler veya motorlu 
planörler, balonlar ve hava gemileri,
(2) Bu değişiklikler; Genel Müdürlük tarafından yayımlanan sertifikasyon 
şartnamelerine uyumlu, standart değişikliklerin tanımlanması ve uygulanması 
için gerekli kabul edilebilir metot, teknik ve yöntemleri ile sürekli uçuşa 
elverişlilik talimatlarını içeren tasarım verisine uygun olmalıdır,
(3) Standart değişiklikler, Tip Sertifikası sahibinin verileri ile çelişkili 
olmamalıdır.
(b) Standart değişiklikler için 21.A.91’den 21.A.109’a kadar olan maddeler 
geçerli değildir.

21.A.91 Tip Tasarımındaki Değişikliklerin Sınıflandırılması
Tip tasarımındaki değişiklikler küçük ve büyük olarak sınıflandırılır.
“Küçük değişiklik”; kütle, denge, yapısal mukavemet, güvenilirlik, çalışma 
karakteristikleri, gürültü, kasıtlı yakıt boşaltma, egzoz emisyon veya ürünün 
uçuşa elverişliliğini etkileyen diğer karakteristikleri üzerinde önemli bir etkisi 
olmayan değişikliktir.
21.A.19 maddesi ile çelişmemek kaydıyla, bu Altbölüm altındaki diğer tüm 
değişiklikler “Büyük değişiklik” olarak tanımlanır. Büyük ve küçük değişiklikler 
açık bir biçimde tanımlanmalı ve 21.A.95 veya 21.A.97 maddelerinden uygun 
olanına göre onaylanmalıdır.

21.A.92 Başvuru için Uygunluk
(a) Bu Altbölüm altında, tip tasarımına yapılacak büyük değişiklik onayı için, 
yalnızca tip sertifikası sahibi başvurabilir, diğer bütün başvuru sahipleri Alt-
bölüm E ’ye göre başvuru yapmalıdır.
(b) Herhangi bir özel veya tüzel kişi, bu Altbölüm kapsamında tip tasarımına 
yapılacak küçük değişiklik onayı için başvurabilir.
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21.A.93 Başvuru
Tip tasarımına değişiklik onayı için başvuru Genel Müdürlük tarafından 
belirlenmiş biçim ve usulde yapılır. Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir:
(a) Aşağıdakileri içeren değişikliğin tanımı,
1. Tip tasarımı ve onaylı el kitaplarının değişiklikten etkilenen tüm bölümleri;
2. Değişiklik tasarımının uyum sağlayacağı 21.A.101 maddesine uygun olarak 
hazırlanmış sertifikasyon şartnameleri ve çevresel koruma gereksinimleri
(b) Değişen ürünün, uygulanabilir sertifikasyon şartnameleri ve çevresel ko-
ruma gereksinimleri ile uyumunu göstermek için yeniden yapılması gereken 
incelemelerin tanımı.

21.A.95 Küçük Değişiklikler
Tip tasarımındaki küçük değişikliklerin sınıflandırılması ve onayı,
a) Genel Müdürlük tarafından yapılır veya
b) Uygun biçimde onaylanmış tasarım organizasyonu tarafından, Genel 
Müdürlük ile üzerinde mutabık kalınmış bir prosedüre göre yapılır.

21.A.97 Büyük Değişiklikler
(a) Büyük değişiklik onayı için başvuru sahibi;
1. Tip tasarımına yapılacak değişikliği açıklayan verileri kanıtlarıyla birlikte 
Genel Müdürlüğe sunmalıdır;
2. Değişiklik yapılmış ürünün, 21.A.101 maddesinde belirtilen şekilde uygu-
lanabilir sertifikasyon şartnameleri ve çevresel koruma gereksinimleri ile uy-
umlu olduğunu göstermelidir;
3. 21.A.20 maddesi (b), (c) ve (d) bentlerinin gereğini yerine getirmelidir,
4. Başvuru sahibinin geçerli bir tasarım organizasyon onayına sahip olduğu 
durumda, 21.A.20 maddesi (d) bendinde belirtilen beyanı, Altbölüm J’de 
belirtildiği şekilde yapmalıdır;
5. 21.A.33 ve uygulanabildiğinde 21.A.35 maddelerinin gereğini yerine get-
irmelidir,
(b) Tip tasarımına gelen büyük değişiklik onayı, değişikliğin uygulandığı tip 
tasarımının belirlenmiş konfigürasyonları ile sınırlıdır.
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21.A.101 Uygulanabilir Sertifikasyon Şartnamelerinin ve Çevresel Koruma Gereksinim-
lerinin Belirlenmesi
(a) Tip sertifikasına değişiklik için başvuru sahibi, 21.A.18 maddesi içerisinde 
konulmuş uygulanabilir çevresel koruma gereksinimleri ve başvuru tarihindeki 
uygulanabilir ve yürürlükte olan uçuşa elverişlilik kodu ile uyumlu olduğunu 
göstermelidir. Bu maddeye istisnai durumlar aşağıda verilmiştir;
i. Başvuru tarihinden sonra ilgili uçuşa elverişlilik koduna gelecek revizyonların 
başvuru sahibi tarafından seçilmesi durumu veya
ii. (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartların oluşması hali
(b) (a) bendine istisnai bir durum olarak, başvuru sahibi, değişiklik yapılan 
ürünün, Genel Müdürlüğün doğrudan ilişkili gördüğü (a) bendinde tanımlanan 
uçuşa elverişlilik kodu ve diğer sertifikasyon şartnamelerine gelmiş daha 
önceki revizyonlara uyum gösterebilir.
Ancak, uçuşa elverişlilik kodunun seçilen daha önceki revizyonunun tarihi, 
tip sertifikasında referans verilen uçuşa elverişlilik kodunun revizyon tarihin-
den daha eski olamaz. Başvuru sahibi, aşağıda belirtilen durumlarda uçuşa 
elverişlilik kodunun daha önceki revizyonlarına uyum gösterebilir:
1. Genel Müdürlüğün önemli bulmadığı bir değişiklik. Bir değişikliğin önemli 
olup olmadığının belirlenmesinde Genel Müdürlük, değişikliği tüm önceki il-
gili tasarım değişiklikleri kapsamında ve ürün için tip sertifikasında belirtilen 
uygulanabilir sertifikasyon şartnamelerinin tüm ilgili revizyonları açısından 
değerlendirir. Aşağıdaki kriterlerden birini karşılayan değişiklikler otomatik 
olarak önemli kabul edilir;
(i) Genel konfigürasyonun veya yapı prensiplerinin muhafaza edilememesi.
(ii) Değişiklik yapılacak ürünün sertifikasyonu için kullanılan kabullerin 
geçerliliğini yitirmesi
2. Genel Müdürlüğün; değişiklikten etkilenmediğini değerlendirdiği her bir 
bölge, sistem, parça veya teçhizat.
3. Genel Müdürlüğün; (a) Bendinde tarif edilen bir uçuşa elverişlilik koduna 
uyumun, değişiklik yapılan ürünün emniyet seviyesine önemli bir katkıda 
bulunmadığını veya uygulanabilir olmadığını değerlendirmesi durumunda 
değişiklikten etkilenen her bir bölüm, sistem, parça veya teçhizat.
(c) Aşağıda verilen hava araçları için değişiklikle ilgili başvuru sahibi, değişiklik 
yapılan ürünün tip sertifikasında belirtilen, ilgili tip sertifikasyon temeline 
uyumu gösterebilir.
Bununla birlikte; Genel Müdürlük değişikliği hava aracının bir bölümü için 
önemli bulursa, Genel Müdürlük tip sertifikasında verilen ilgili tip sertifikasy-
on temelinin başvuru tarihinde yürürlükte olan revizyonu ve doğrudan ilişkili 
bulduğu herhangi bir sertifikasyon şartnamesi ile uyumu talep edebilir.
Yukarıda belirtilen durum, sertifikasyon temelinin başvuru tarihinde yürürlük-
te olan revizyonu ve sertifikasyon şartnamesi ile uyumun, değişiklik yapılan 
ürünün emniyet seviyesine önemli bir katkıda bulunmadığı veya uygulanabilir 
olmadığı Genel Müdürlük tarafından değerlendirilmedikçe geçerlidir.
i) 2722 kg (6000 lbs) veya daha düşük azami ağırlıktaki hava aracı (döner 
kanat olmayan) veya
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ii) 1361 kg (3000 lbs) veya daha düşük azami ağırlıktaki türbinli olmayan bir 
döner kanat hava aracı
(d) Genel Müdürlük; önerilen değişiklik için başvuru tarihinde yürürlükte olan 
uçuşa elverişlilik kodunun yeterli standartları sağlamadığını değerlendirirse, 
başvuru sahibi değişiklik için başvuru tarihinde yürürlükte olan uçuşa 
elverişlilik kodunda oluşturulmuş emniyet seviyesine eşdeğer bir emniyet se-
viyesi sağlamak için 21.A.16B maddesi hükümlerine göre oluşturulacak özel 
koşullara ve bu özel koşullara gelen revizyonlara uyumu göstermelidir.
(e) Büyük sabit kanatlı ve büyük döner kanatlı hava araçlarında tip 
sertifikasına değişiklik için yapılan başvuru beş yıl için geçerlidir. Bunların 
dışında tip sertifikasına değişiklik için yapılan başvuru üç yıl için geçerlidir. Bu 
Alt Bent altında açıklanan zaman sınırları içinde değişikliğin onaylanmamış 
olduğu veya onaylanamayacağının açık olduğu bir durumda, başvuru sahibi 
aşağıdakileri yapabilir:
1. Tip sertifikasına değişiklik için yeni bir başvuru yapabilir ve değişiklik için 
yaptığı asıl başvurusuna uygulanabilir olan (a) Bendinin tüm hükümlerine 
uyum gösterebilir.
2. Asıl başvurunun uzatılması için başvuru yapabilir ve bu durumda, başvuru 
sahibi başvuru tarihindeki (a) bendinin hükümlerine uyum gösterebilir. Ancak 
uyum sağlanacak uçuşa elverişlilik kodunun revizyon tarihi, uzatma süresinin 
ilk başvuru tarihine eklenmesi ile elde edilecek tarihten daha önce olamaz.
(f) Eğer Başvuru sahibi, bir tipe değişiklik için başvuruyu yaptığı tarihten sonra 
geçerli olan uçuşa elverişlilik kodlarına gelen revizyon ile ilgili sertifikasy-
on şartnamelerine uyum sağlamayı seçerse, bu durumda Genel Müdürlüğün 
doğrudan ilgili bulduğu diğer sertifikasyon şartnamelerine de uyum göster-
melidir.

21.A.103 Onayın Yayımlanması
(a) Başvuru sahibi, aşağıdakileri karşılamasını müteakip, Genel Müdürlük 
tarafından tip tasarıma büyük değişiklik onayına sahip olmaya hak kazanır:
1. 21.A.20 maddesi (d) bendinde belirtilen beyanı sunması ve
2. Aşağıdakileri göstermesi:
(i) Değişiklik yapılan ürünün, 21.A.101 maddesinde belirtildiği şekilde, uygu-
lanabilir sertifikasyon şartnamelerini ve çevresel koruma gereksinimlerini 
karşıladığını,
(ii) Uyum gösterilemeyen uçuşa elverişlilik hükümlerinin, eşdeğer bir emniyet 
seviyesini sağlayan unsurlarla telafi edildiğini,
(iii) Sertifikasyonun talep edildiği kullanımlar için, hiç bir özellik veya 
karakteristiğin emniyetsiz bir durum oluşturmadığını.
(b) Tip tasarımına yapılan küçük bir değişiklik, sadece değişiklik yapılan 
ürünün, 21.A.101 maddesinde belirtildiği şekilde uygulanabilir sertifikasyon 
şartnamelerini karşıladığının gösterilmesi şartı ile 21.A.95 maddesine göre 
onaylanır.
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21.A.105 Kayıt Saklama
Her bir değişiklik için test edilen ürünün muayene kayıtları dâhil, tüm ilgili 
tasarım bilgisi, teknik resimler ve test raporları, başvuru sahibi tarafından 
Genel Müdürlüğün erişimine açık olmalıdır. Söz konusu bilgi ve dokümanlar, 
değişen ürünün sürekli uçuşa elverişliliğini güvence altına almak ve uygu-
lanabilir çevresel koruma gereksinimleri ile uyumu göstermek için gerekli 
bilgiyi sağlamak amacıyla muhafaza edilmelidir.

21.A.107 Sürekli Uçuşa Elverişlilik Talimatları
a) Tip tasarımına yapılan küçük değişiklik onayı sahibi, küçük değişikliğin 
uygulanacağı ürünün sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarına gelen ve uygu-
lanabilir tip sertifikasyon temeline göre hazırlanmış, en az bir adet ilgili var-
yasyon setini (varsa), küçük değişikliğin uygulanacağı ürünün bilinen tüm sa-
hiplerine, ürün teslimatında veya etkilenen hava aracının ilk uçuşa elverişlilik 
sertifikasının yayımlanması sonrasında (hangisi daha sonra ise) sağlamalıdır. 
Küçük değişiklik onayı sahibi, daha sonra bu talimatlara yapılan varyasyonlara 
uyum göstermesi gereken herhangi bir kişiye talep edilmesi halinde hazır ve 
erişilebilir bulundurmalıdır.
(b) İlave olarak, sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarının varyasyonlarına ge-
len değişiklikler, küçük değişikliğin uygulanacağı ürünün bütün bilinen 
kullanıcılarına sağlanmalı ve bu talimatların şartlarıyla uyumlu olmak du-
rumunda olan herhangi bir kişiye talep edilmesi halinde hazır ve erişilebilir 
olmalıdır.

21.A.109 Yükümlülükler ve TPO İşaretlemesi
Tip tasarıma gelen küçük değişiklik onayı sahibi;
(a) 21.A.4, 21.A.105 ve 21.A.107 maddeleri ile koyulan yükümlülükleri yerine 
getirmeli ve
(b) 21.A.804 maddesi (a) bendine göre TPO (bu noktadan itibaren “Türkiye 
Parça Onayı” anlamında) harflerini içeren işaretlemeyi gerçekleştirmelidir.
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Tablo-4

ALTBÖLÜM E    TAMAMLAYICI TİP SERTİFİKASI

21.A.111 Kapsam
Bu Altbölüm tamamlayıcı tip sertifikası süreci kapsamında, tip tasarımına 
gelen büyük değişikliklerin onayı için ilgili prosedürü ve bu sertifikalar için 
başvuru ve sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini tanımlar.

21.A.112A Başvuru için Uygunluk
Bu Altbölümde tanımlanmış şartlar altında, 21.A.112B maddesine göre ka-
biliyetlerini göstermiş veya gösterme aşamasında olan gerçek veya tüzel kişi 
(Organizasyon) tamamlayıcı tip sertifikası için başvurabilir.

21.A.112B Kabiliyet Gösterimi
(a) Tamamlayıcı tip sertifikası için başvuru yapan herhangi bir organizasyon ka-
biliyetini Genel Müdürlük tarafından Altbölüm J’ye uygun olarak yayımlanmış 
Tasarım Organizasyon Onayına sahip olmak suretiyle göstermelidir.
(b) (a) bendine istisnai bir durum olarak, bu kabiliyetin gösterimine alternatif 
yöntem kapsamında başvuru sahibi, bu Altbölüm ile uyum göstermek amacıyla 
gerekli özel tasarım uygulamaları, kaynakları ve faaliyet sırasını tanımlayan 
prosedürlerin kullanımı için Genel Müdürlük mutabakatı arayabilir.
(c) (a) ve (b) bentlerine istisnai bir durum olarak, 21.A.14 maddesi (c) bendinde 
tanımlanan ürünlerle ilgili Tamamlayıcı Tip Sertifikası için, başvuru sahibi, 
uyum gösterimi yöntemlerini detaylandıran bir sertifikasyon programının 
Genel Müdürlük tarafından onaylanması yoluyla bu kabiliyetin gösterimini 
gerçekleştirebilir.

21.A.113 Tamamlayıcı Tip Sertifikası İçin Başvuru
(a) Tamamlayıcı Tip Sertifikası için başvuru Genel Müdürlük tarafından 
belirlenmiş biçim ve usulde yapılır.
(b) Tamamlayıcı Tip Sertifikası için başvuru, 21.A.93 maddesinin gerektirdiği 
tarifleri ve tanımları içermelidir. İlave olarak bu şekildeki bir başvuru, bu 
tanımlamaların dayandığı bilgilerin yeterli olduğunun kanıtlarını içerme-
lidir. Bu kanıtlar, başvuru sahibinin kendi kaynaklarını kullanarak veya Tip 
Sertifikası belge sahibi ile yapılan bir anlaşma üzerinden olabilir.

21.A.114 Uyum Gösterimi
Herhangi bir Tamamlayıcı Tip Sertifikası başvuru sahibi 21.A.97 maddesi ile 
uyumlu olmalıdır.
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21.A.115 Tamamlayıcı Tip Sertifikasının Yayımlanması
Başvuru sahibi, aşağıdakileri karşılamasını müteakip, Genel Müdürlük 
tarafından yayımlanan Tamamlayıcı Tip Sertifikasına sahip olmaya hak kazanır:
(a) 21.A.20 maddesi (d) bendinde belirtilen beyanı sunması ve
(b) Aşağıdakileri göstermesi:
1. Değişiklik yapılan ürünün, 21.A.101 maddesinde belirtildiği şekilde, uygu-
lanabilir sertifikasyon şartnamelerini ve çevresel koruma gereksinimlerini 
karşıladığını,
2. Uyum gösterilemeyen uçuşa elverişlilik hükümlerinin, eşdeğer bir emniyet 
seviyesini sağlayan unsurlarla telafi edildiğini,
3. Sertifikasyonun talep edildiği kullanımlar için, hiç bir özellik veya 
karakteristiğin emniyetsiz bir durum oluşturmadığını.
(c) 21.A.112B maddesine göre kabiliyetini göstermesi;
(d) 21.A.113 maddesi (b) bendi altında, başvuru sahibinin Tip Sertifikası belge 
sahibi ile bir anlaşma yapması durumunda,
1. Tip Sertifikası belge sahibinin 21.A.93 maddesi gereği sunulan bilgilere 
kendisinin hiç bir teknik itirazı olmadığını ifade etmiş olması ve
2. Tip Sertifikası belge sahibinin, 21.A.44 ve 21.A.118A maddelerine uyum çer-
çevesinde, değişiklik yapılan ürünün sürekli uçuşa elverişliliği ile ilgili tüm 
yükümlülüklerin, yerine getirilmesini güvence altına almak için Tamamlayıcı 
Tip Sertifikası belge sahibi ile iş birliği yapmayı kabul etmiş olması.

21.A.116 Devredilebilirlik
Tamamlayıcı Tip Sertifikası, yalnızca 21.A.118A maddesinin yükümlülüklerini 
üstlenebilen ve bu amaçla 21.A.112B maddesinde tanımlanan kriterlere uy-
gun olarak yeterliliğini gösterebilen özel veya tüzel bir kişiye devredilebilir.

21.A.117 Tamamlayıcı Tip Sertifikası Kapsamındaki Ürünün Etkilenen Kısmına Gelen 
Değişiklikler
(a) Tamamlayıcı Tip Sertifikası kapsamındaki ürünün etkilenen kısmına gelen 
küçük değişiklikler, Altbölüm D’ye uygun olarak sınıflandırılır ve onaylanır.
(b) Tamamlayıcı Tip Sertifikası kapsamındaki ürünün etkilenen kısmına gelen 
her bir büyük değişiklik, bu Altbölüme uygun olarak ayrı bir Tamamlayıcı Tip 
Sertifikası olarak onaylanır.
(c) (b) bendine istisnai bir durum olarak, Tamamlayıcı Tip Sertifikası bel-
ge sahibinin kendisi tarafından yayımlanmış, Tamamlayıcı Tip Sertifikası 
kapsamındaki ürünün etkilenen kısmına gelen büyük değişiklik, mevcut 
Tamamlayıcı Tip Sertifikasına bir değişiklik olarak onaylanabilir.



96

21.A.118A Yükümlülükler ve TPO İşaretlemesi
Tamamlayıcı Tip Sertifikası belge sahibi;
(a) aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidir:
1. 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 ve 21.A.120 maddelerinde be-
lirtilen yükümlülükleri;
2. 21.A.115 maddesi (c)(2) alt bendi doğrultusunda Tip Sertifikası belge sahibi 
ile işbirliğinin gerektirdiği ve bu amaçla 21.A.112B maddesinin kriterlerini 
karşılamayı sürdürmeye yönelik yükümlülükleri.
(b) 21.A.804 maddesi (a) bendine göre TPO harflerini içerecek işaretlemeyi 
gerçekleştirmelidir.

21.A.118B Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) Tamamlayıcı Tip Sertifikası süresiz olarak yayımlanır. Belgeler aşağıdaki 
şartlar sağlandıkça geçerliliğini korur:
1. Belge sahibinin SHY-21 Yönetmeliği ve SHT-21 Talimatı ile uyumlu kalması 
ve
2. Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş geçerli idari prosedürlere göre 
sertifikanın iade veya iptal edilmemiş olması.
(b) İade veya iptal edilme durumunda Tamamlayıcı Tip Sertifikası Genel 
Müdürlüğe geri verilmelidir.

21.A.119 El Kitapları
Tamamlayıcı Tip Sertifikası belge sahibi, Tamamlayıcı Tip Sertifikası altında 
gerçekleştirilen değişikliklerle ilgili, ürün için uygulanabilir tip sertifikasyon 
temeli ve çevresel koruma gereksinimlerinin gerektirdiği, el kitaplarındaki 
varyasyonların asıl kopyalarını oluşturmalı, devamlılığını sağlamalı ve gün-
cellemelidir. Ayrıca söz konusu el kitaplarının kopyalarını, talep edildiğinde 
Genel Müdürlüğe sağlamalıdır.

21.A.120 Sürekli Uçuşa Elverişlilik Talimatları
(a) Tamamlayıcı Tip Sertifikası sahibi, sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarına ge-
len ve uygulanabilir tip sertifikasyon temeline göre hazırlanmış, en az bir adet 
ilgili varyasyon setini, Tamamlayıcı Tip Sertifikası kapsamının uygulanacağı 
ürünün bilinen sahiplerine, ürün teslimatında veya etkilenen hava aracının ilk 
uçuşa elverişlilik sertifikasının yayımlanması sonrasında (hangisi daha son-
ra ise) sağlamalıdır. Ayrıca, daha sonra bu talimatlara yapılan varyasyonlara 
uyum göstermesi gereken herhangi bir kişiye talep edilmesi halinde hazır ve 
erişilebilir olmalıdır.
Büyük bakımlarla (overhaul vb.) ilgili sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarına 
gelen varyasyonların bir kısmı veya bazı el kitapları, ürünün hizmete giriş tari-
hinden sonra yayımlanabilir. Ancak bu talimat ve el kitapları, ürünün söz ko-
nusu büyük bakımı ile ilgili ömür veya uçuş saati/adedine ulaşmasından önce 
hazır ve erişebilir olmalıdır.
(b) İlave olarak, sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarının varyasyonlarına gelecek 
değişiklikler, Tamamlayıcı Tip Sertifikası kapsamının uygulanacağı ürünün 
bilinen tüm kullanıcılarına ve ayrıca talep edilmesi halinde bu talimatların 
gereğini yerine getirmesi beklenen herhangi bir kişiye sağlanmalıdır.
Sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarının varyasyonlarına gelen değişikliklerin 
dağıtımının nasıl yapıldığını gösteren program Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.
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Tablo-5

ALTBÖLÜM F    ÜRETİM ORGANİZASYON ONAYI OLMADAN ÜRETİM

21.A.121 Kapsam
(a) Bu Altbölüm, Altbölüm G’ye göre Üretim Organizasyon Onayı olmadan 
üretilmesi amaçlanan ürün, parça ve teçhizatın uygulanabilir tasarım veriler-
ine uygunluk gösterimi için gerekli prosedürü tanımlar.
(b) Bu Altbölüm, bu Altbölüm çerçevesinde üretilen ürün, parça veya teçhizatın 
üreticisinin yükümlülüklerini düzenleyen kuralları tanımlar.

21.A.122 Başvuru için Uygunluk
Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, aşağıdaki durumlarda, ürün, parça veya 
teçhizatın bu Altbölüm çerçevesinde uygunluğunu göstermek için başvuru 
yapabilir:
(a) Ürün, parça veya teçhizatın tasarımına ait onay sahibi veya onay için 
başvuru yapmış olmak veya
(b) Uygun bir anlaşma yaparak, söz konusu tasarımın tasarım onay sahibi ya da 
başvuru sahibi ile üretim ve tasarım arasında yeterli koordinasyonu sağlamış 
olmak.

21.A.124 Başvuru
(a) Münferit ürün, parça ve teçhizatın, bu Altbölüm çerçevesinde uygunluk 
gösterimine yönelik anlaşma için her bir başvuru, Genel Müdürlük tarafından 
belirlenmiş biçim ve usulde yapılır.
(b) Bu tür bir başvuru aşağıdakileri içermelidir:
1. Uygulanabilir olduğunda aşağıdakileri gösteren kanıt:
(i) Altbölüm G çerçevesinde Üretim Organizasyon Onayının yayımlanmasının 
uygun olmadığını veya
(ii) Altbölüm G çerçevesinde bir Üretim Organizasyon Onayı yayımlanana ka-
dar, bu Altbölüm çerçevesinde ürün, parça veya teçhizatın sertifikasyonu veya 
onayına ihtiyaç olduğunu
2. 21.A.125A maddesi (b) bendinin gerektirdiği bilgilerin çerçevesi.

21.A.125A Mutabakat Mektubunun Yayımlanması
Başvuru sahibi, aşağıdaki koşullar sağlandığında, bu Altbölüm çerçeves-
inde münferit ürün, parça ve teçhizatın uygunluğunun gösterimi konusunda 
mutabık olan Genel Müdürlük tarafından yayımlanan bir mutabakat mektu-
buna sahip olmaya hak kazanır:
(a) her bir ürün, parça veya teçhizatın uygulanabilir tasarım verilerine 
uygunluğunu ve emniyetli kullanım için elverişli durumda olduğunu güvence 
altına alan üretim muayene sistemine sahip olması
(b) aşağıdakileri içeren bir el kitabının hazırlanması:
1. (a) bendinin gerektirdiği üretim muayene sisteminin tanımı;
2. Üretim muayene sistemini belirleyen yöntemlerin tanımı;
3. 21.A.127 ve 21.A.128 maddelerinin gerektirdiği testlerin tanımı ve 21.A.130 
maddesi (a) bendi gereği yetkilendirilmiş kişilerin isimleri;
(c) 21.A.3 maddesi ile 21.A.129 maddesi (d) bendine uygun olarak destek 
sağlayabileceğini göstermesi.
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21.A.125B Bulgular
(a) Mutabakat mektubu sahibinin, SHT-21’in uygulanabilir gereksinimler-
ine uymadığına dair nesnel kanıt bulunduğunda, bulgu aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılır:
1. Seviye-1 bulgu, uygulanabilir tasarım verileri ile kontrolsüz bir uygunsuzluğa 
yol açabilecek ve hava aracının emniyetini etkileyebilecek, SHT-21 gereksin-
imleri ile ilgili herhangi bir uyumsuzluktur.
2. Seviye-2 bulgu, Seviye-1 olarak sınıflandırılmayan, SHT-21 gereksinimleri 
ile ilgili herhangi bir uyumsuzluktur.
(b) Seviye-3 bulgu, nesnel kanıt ile belirlenmiş, (a) Bendinde belirtilen bir 
uyumsuzluğa yol açabilecek olası problemleri kontrol altına almak için 
tanımlanmış bulgudur.
(c) Bulgular ile ilgili bildirimin alınmasından sonra:
1. Seviye-1 bulgu olması durumunda, mutabakat mektubu sahibi, bulgunun 
yazılı teyidinin ardından, 21 iş gününden daha uzun olmayacak bir süre içinde 
Genel Müdürlük tarafından kabul edilecek düzeltici işlemi uygulamalıdır.
2. Seviye-2 bulgu olması durumunda, düzeltici faaliyet süresi bulgunun 
içeriğine bağlı olarak, üç aydan daha uzun olmayacak şekilde, Genel Müdürlük 
tarafından belirlenir.
Bazı durumlarda, bulgunun içeriğine bağlı olarak Genel Müdürlük bu üç aylık 
süreyi mutabık kalınan düzeltici işlem planına göre uzatabilir.
3. Seviye-3 bulgu durumunda mutabakat mektubu sahibi tarafından ivedi 
işlem yapılması gerekmez.
(d) Seviye-1 veya Seviye-2 bulgular olması durumunda, Genel Müdürlük 
tarafından mutabakat mektubu, kısmi veya tam olarak sınırlandırılabilir, 
askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Mutabakat mektubu sahibi, anlaşma met-
ninin sınırlandırıldığı, askıya alındığı veya iptal edildiği bildirimini aldığını 
zamanında teyit etmelidir.

21.A.125C Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) Mutabakat mektubu bir yılı geçmeyecek sınırlı bir süre için yayımlanır. 
Aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda geçersiz kalır;
1. Mutabakat mektubu belge sahibinin bu Altbölümün uygulanabilir gereksin-
imleri ile uyumu göstermekte başarısız olması,
2. Üreticinin anlaşma çerçevesinde; ürün, parça veya teçhizat üretim kon-
trolünü tatmin edici bir seviyede sürdüremediğine yönelik kanıt olması,
3. Üreticinin 21.A.122 maddesi gereksinimlerini artık karşılamıyor olması veya
4. Mutabakat mektubunun iade edilmesi, iptal edilmesi veya süresinin geçme-
si.
(b) Askıya alınma, iptal edilme veya zaman aşımı durumunda mutabakat mek-
tubu Genel Müdürlüğe geri verilmelidir.
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21.A.126 Üretim Muayene Sistemi
(a) 21.A.125A maddesi (a) bendi çerçevesinde gerekli olan üretim muayene 
sistemi, aşağıda belirtilen konularda kullanılacak yöntemleri sağlamalıdır:
1. Bitmiş ürünlerde kullanılan, gelen malzemelerin ve satın alınan veya alt 
yükleniciye yaptırılan parçaların uygulanabilir tasarım verilerinde belirtildiği 
şekilde olduğu,
2. Gelen malzemelerin ve satın alınan veya alt yükleniciye yaptırılan parçaların 
uygun şekilde tanımlandığı,
3. Bitmiş ürünün kalitesini ve emniyetini etkileyen prosesler, montaj teknikleri 
ve üretim yöntemlerinin Genel Müdürlük tarafından kabul edilen şartnamelere 
uygun olarak yapıldığı,
4. Muadil malzemeler dâhil tasarım değişikliklerinin, Altbölüm D veya E‘ye 
göre onaylandığı ve bitmiş ürüne uygulanmadan önce kontrol edildiği.
(b) 21.A.125A maddesi (a) bendi çerçevesinde gerekli olan üretim muayene 
sistemi, aynı zamanda aşağıdakileri güvence altına almalıdır:
1. Üretim sürecindeki parçaların, uygulanabilir tasarım verileri ile uygunluk 
açısından en doğru tespitlerin yapılabileceği üretim noktalarında muayene 
edilmelidir,
2. Hasar görmeye ve bozulmaya maruz kalabilecek malzemeler uygun şekilde 
depolanmalı ve yeterli seviyede korunmalıdır,
3. Güncel tasarım teknik resimleri, üretim ve muayene personeli için hazır ve 
erişilebilir olmalı ve gerektiğinde kullanılmalıdır,
4. Reddedilen malzeme ve parçalar, bitmiş ürüne takılmasına engel olacak 
biçimde ayrılmalı ve tanımlanmalıdır,
5. Bitmiş ürüne takılması düşünülen, tasarım verileri veya şartnamelerine 
uymaması nedeniyle ayrılan malzeme ve parçalar, onaylı bir mühendis-
lik ve üretim gözden geçirme prosedürüne tabi tutulmalıdır. Bu prosedürle 
kullanılabileceği belirlenen malzeme ve parçalar, eğer yeniden işlem veya tamir 
gerekli ise uygun biçimde tanımlanmalı ve yeniden muayene edilmelidir. Bu 
prosedürle reddedilen malzeme ve parçalar, bitmiş üründe kullanılmayacağını 
belirtmek üzere işaretlenmeli ve hurdaya ayrılmalıdır.
6. Üretim muayene sistemi içerisinde oluşturulan kayıtlar tutulmalı, kayıtlar 
mümkün olduğunca bitmiş ürün veya parçayla ilişkili olarak tanımlanmalı ve 
ürünün sürekli uçuşa elverişliliğini güvence altına almak için gerekli bilgileri 
sağlamak üzere üretici tarafından saklanmalıdır.
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21.A.127 Testler: Hava Aracı
(a) Bu Altbölüm çerçevesinde üretilen hava aracı üreticileri, üretim için onaylı 
yer ve uçuş test prosedürü ve kontrol formları oluşturmalıdır. 21.A.125A mad-
desi (a) bendinde belirtilen şartlara uyum sağlandığının gösterimi için üreti-
ciler, üretilen her hava aracını bu formlara göre test etmelidir.
(b) Her bir üretim test prosedürü en az aşağıdakileri içermelidir:
1. Kullanım niteliklerinin kontrolü
2. Uçuş performansının kontrolü (normal hava aracı teçhizatı kullanılarak)
3. Hava aracı ekipman ve sistemlerinin tamamının düzgün çalıştığının kon-
trolü
4. Uçuş testinden sonra tüm teçhizatın uygun işaretlendiğinin, tüm etiketlerin 
ve gerekli uçuş el kitaplarının olduğunun belirlenmesi
5. Hava aracının kullanım karakteristiklerinin yer kontrolü
6. Test edilen hava aracına özgü diğer unsurların kontrolü.

21.A.128 Testler: Motorlar ve Pervaneler
Bu Altbölüm çerçevesinde üretilen motor veya değişken hatveli pervane üreti-
cileri, her ürünün 21.A.125A maddesi (a) bendinde belirtilen şartlara uyum 
sağladığını göstermelidir. Bu amaçla her ürün, Tip Sertifikasında belirtilen 
şartlarda çalıştığının gösterimi için Tip Sertifikası sahibinin dokümantasyo-
nunda belirtilen uygun fonksiyonel teste tabi tutulmalıdır.
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21.A.129 Üreticinin Yükümlülükleri
Bu Altbölüm çerçevesinde üretilen ürün, parça veya teçhizatın üreticisi;
(a) Her bir ürün, parça veya teçhizatın Genel Müdürlük tarafından muayene 
edilmesi için erişim imkânı sağlamalıdır,
(b) Ürünün, uygulanabilir tasarım verilerine uygunluğunu belirlemek için ger-
ekli teknik veri ve resimleri üretim alanında hazır bulundurmalıdır.
(c) Her bir ürünün uygulanabilir tasarım verilerine uygun ve emniyetli kullanım 
için elverişli durumda olduğunu güvence altına alan üretim muayene sistemi-
nin sürekliliğini sağlamalıdır.
(d) Tip sertifikası, tahditli tip sertifikası veya tasarım onayı belge sahibine, 
üretilmiş ürün, parça veya teçhizatın sürekli uçuşa elverişliliği ile ilgili tüm 
konularda destek sağlamalıdır.
(e) Emniyet ile ilgili olay raporlarının derlenmesini ve değerlendirilmesini 
mümkün kılacak, olumsuz eğilimleri veya kusurları belirlemek ve raporlana-
bilir olayları ortaya çıkarmak için, dâhili olay raporlama sistemi oluşturmalı ve 
idame ettirmelidir. Bu sistem, olaylarla ilgili bilgilerin değerlendirilmesini ve 
yayımlanmasını içermelidir.
(f) 1. Ürün, parça veya teçhizatın servise verildikten sonra, uygulanabilir tasarım 
verilerinden sapmaların olduğu belirlenen tüm durumları; tip sertifikası, tah-
ditli tip sertifikası veya tasarım onayı belge sahibine raporlamalıdır. Ayrıca 
üretici, emniyetsiz bir duruma neden olabilecek bu sapmaları belirlemek için 
tip sertifikası, tahditli tip sertifikası veya tasarım onayı belge sahibi ile birlikte 
inceleme yapmalıdır.
2. Alt bent (1)’e göre tanımlanan emniyetsiz duruma neden olabilecek 
sapmaları Genel Müdürlüğe raporlamalıdır. Bu tür raporlar Genel Müdürlüğün 
belirlediği 21.A.3A maddesi (b)(2) alt bendi çerçevesinde açıklanan biçim ve 
usulde hazırlanmalıdır.
3. Üreticinin başka bir üretim organizasyonunun tedarikçisi olduğu durum-
da, ürün, parça veya teçhizatın servise verilmesinden sonra, uygulanabilir 
tasarım verilerinden muhtemel sapmalarını ayrıca üretim organizasyonuna da 
raporlamalıdır.
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21.A.130 Uygunluk Beyanı
(a) Bu Altbölüm çerçevesinde üretilen ürün, parça veya teçhizatın her bir 
üreticisi, hava aracı için SHGM Form 52 veya diğer ürün, parça veya teçhizat 
için SHGM Form 1 ile bir uygunluk beyanı yayımlamalıdır. Bu beyan, üretim 
organizasyonunda konuyla ilgili sorumlu bölümün yetkilendirilmiş personeli 
tarafından imzalanmalıdır.
(b) Uygunluk Beyanı aşağıdakileri içermelidir:
1. Her bir ürün, parça veya teçhizatın onaylı tasarım verilerine ve emniyetli 
kullanıma uygun olduğuna dair ifadeyi,
2. Her bir hava aracı için, 21.A.127 maddesi (a) bendine uygun olarak hem 
yerde hem uçuşta kontrol edilmiş olduğuna dair ifadeyi,
3. Her bir motor veya değişken hatveli pervane için, üretici tarafından 
21.A.128 maddesine uygun olarak son fonksiyonel testlere tabi tutulduğuna 
dair ifadeyi ve ilave olarak motorlar için motor tip sertifikası belge sahibi 
tarafından sağlanan verilere göre üretimi tamamlanmış her bir motorun, mo-
tor üretim tarihinde yürürlükte olan uygulanabilir emisyon gereksinimleri ile 
uyumlu olduğuna dair tespiti.
(c) Bu tür ürün, parça veya teçhizatın her bir üreticisi:
1. Bu tür ürün, parça veya teçhizatın yeni sahibine ilk gönderiminde veya
2. Hava aracı ilk uçuşa elverişlilik sertifikası başvurusunda veya
3. Motor, pervane, parça veya teçhizatın uçuşa elverişlilik çıkış dokümanının 
asıl yayımı için başvuruda
Genel Müdürlük tarafından geçerli kılınmak üzere, yukarıda belirtilen durum-
larda güncel Uygunluk Beyanı sunmalıdır.
(d) Genel Müdürlük, muayeneden sonra ürün, parça veya teçhizatı uygulanabil-
ir tasarım verilerine ve emniyetli kullanıma uygun bulursa Uygunluk Beyanını 
imzalayarak geçerli kılar.
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Tablo-6

ALTBÖLÜM G   ÜRETİM ORGANİZASYON ONAYI

21.A.131 Kapsam
Bu Altbölüm;
(a) Ürün, parça ve teçhizatın uygulanabilir tasarım verilerine uygunluk gös-
teriminden sorumlu üretim organizasyonu için Üretim Organizasyon Onayının 
(ÜOO) yayımlanması kapsamında gerekli prosedürü ve
(b) Bu tür onaylar için başvuru veya onay sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini 
düzenleyen kuralları tanımlar.

21.A.133 Başvuru İçin Uygunluk
Bu Altbölüm kapsamında onay başvurusu için, aşağıdaki koşulları sağlamak 
şartı ile herhangi bir özel ya da tüzel kişi (‘organizasyon’) uygun kabul edilir.
Başvuru sahibinin:
(a) Bu Altbölüm çerçevesindeki onayın, belirlenmiş iş kapsamında, özel bir 
tasarıma uygunluk gösterimi için gerekli olduğunu ispatlaması ve
(b) Bu özel tasarım onayı için belge veya başvuru sahibi olması veya
(c) Bu özel tasarım onayı başvuru veya belge sahibi ile uygun bir düzenleme 
yaparak, üretim ve tasarım arasında yeterli düzeyde koordinasyonu güvence 
altına almış olması gerekir.

21.A.134 Başvuru
Üretim Organizasyon Onayı için her başvuru, Genel Müdürlük tarafından 
belirlenmiş biçim ve usulde yapılır ve 21.A.143 maddesinin gerektirdiği 
bilgileri ve 21.A.151 maddesi çerçevesinde yayımlanması talep edilen onay 
şartlarının esaslarını içerir.

21.A.135 Üretim Organizasyon Onayı Yayımlanması
Başvuru yapan organizasyon, bu Altbölüm çerçevesinde uygulanabilir gerek-
sinimler ile uyumunu gösterdiğinde, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan 
bir Üretim Organizasyon Onayına sahip olmaya hak kazanır.
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21.A.139 Kalite Sistemi
(a) Üretim organizasyonu, bir kalite sistemi kurduğunu ve idame ettirebildiğini 
göstermelidir. Kalite sistemi yazılı olarak tanımlanmalıdır. Bu kalite sistemi; 
organizasyonun, kendi veya ortaklarının ürettiği ya da tedarikçilerden veya alt 
yükleniciden temin edilen, her bir ürün, parça veya teçhizatın uygulanabilir 
tasarım verilerine ve emniyetli kullanıma uygun olduğunu güvence altına ala-
bilmesine ve böylelikle 21.A.163 maddesi içerisinde bahsedilen imtiyazları 
icra edebilmesine imkân vermelidir.
(b) Kalite sistemi:
1. Onay kapsamı içerisinde uygulanabildiğinde, aşağıdakiler için kontrol 
prosedürlerini içermelidir:
(i) Doküman yayımı, onayı ve değişikliği.
(ii) Tedarikçi ve alt yüklenici değerlendirme, denetim ve kontrolü.
(iii) Gelen ürün, parça, malzeme ve teçhizatın (müşteri tarafından sağlanan yeni 
veya kullanılmış ürünler dâhil) uygulanabilir tasarım verilerinde belirtildiği 
şekilde doğrulanması.
(iv) Tanımlama ve izlenebilirlik.
(v) Üretim prosesleri.
(vi) Üretim uçuş testleri dâhil muayene ve testler
(vii) Alet, mastar ve test teçhizatının kalibrasyonu
(viii) Uygun olmayan ürün kontrolü
(ix) Tasarım onayı başvuru veya belge sahibi ile uçuşa elverişlilik koordinasy-
onu
(x) Kayıtların tutulması ve saklanması.
(xi) Personel yeterliliği ve yetkinliği.
(xii) Uçuşa elverişlilik çıkış dokümanlarının yayımlanması.
(xiii) Taşıma, depolama ve paketleme.
(xiv) İç kalite denetimleri ve düzeltici işlemler.
(xv) Onay şartları dâhilinde, onaylanmış tesisler dışında herhangi bir yerde 
gerçekleştirilen çalışma
(xvi) Hava aracının emniyetli kullanım koşullarının idamesi için üretimin 
tamamlanmasından sonra ama teslimattan önce yapılan işler
(xvii) Özel Uçuş İzni Belgesinin yayımlanması ve buna bağlı uçuş koşullarının 
onaylanması.
Kontrol prosedürleri herhangi bir kritik parça için özel hükümleri içermelidir.
2. Bu sistemin yazılı prosedürlerine uyumu ve prosedürlerin yeterliliğini izle-
mek için bağımsız kalite güvence fonksiyonunu içermelidir.
Bu izleme, gerektiğinde düzeltici işlemi güvence altına almak için 21.A.145 
maddesi (c)(2) alt bendi içerisinde atıfta bulunulan kişi veya gruba ve nihay-
etinde 21.A.145 maddesi (c)(1) alt bendinde atıfta bulunulan yöneticiye geri 
beslemeyi sağlayacak sistemi içermelidir.
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21.A.143 El Kitabı
(a) Organizasyon, Genel Müdürlüğe aşağıdaki bilgileri içeren bir üretim or-
ganizasyonu el kitabını sunmalıdır:
1. Onaylı organizasyonun bu Altbölüm ile uyumu gösteren üretim organizasy-
onu el kitabına ve bağlı el kitaplarına her zaman uyumlu olunacağını taahhüt 
eden ve sorumlu yönetici tarafından imzalanan bildirim,
2. 21.A.145 maddesi (c)(2) alt bendine uygun olarak Genel Müdürlük tarafından 
kabul edilen yönetici unvan ve isimleri,
3. 21.A.145 maddesi (c)(2) alt bendinin gerektirdiği şekilde, organizasyon 
adına doğrudan Genel Müdürlük ile müzakere edilecek konular da dâhil, yö-
neticilerin görev ve sorumlulukları,
4. 21.A.145 maddesi (c)(1) ve 21.A.145 maddesi (c)(2) alt bendinin gerektirdiği 
şekilde, yöneticilerin sorumluluk zincirini gösteren organizasyon şeması,
5. 21.A.145 maddesi (d) alt bendi içinde atıfta bulunulan şekilde onaylayıcı 
personelin bir listesi,
6. İş gücü kaynağının genel bir tanımı,
7. Üretim organizasyonunun onay sertifikası içerisinde belirtilen her bir 
adreste yer alan tesislerinin genel bir tanımı,
8. Üretim organizasyonunun, onay şartlarıyla ilişkili iş kapsamının genel bir 
tanımı,
9. Organizasyonel değişikliklerin Genel Müdürlüğe bildirilmesi için prosedür,
10. Üretim organizasyonu el kitabının güncellenmesi için prosedür,
11. 21.A.139 maddesi (b)(1) alt bendinin gerektirdiği kalite sistemi ve 
prosedürlerinin tanıtımı,
12. 21.A.139 maddesi (a) bendi içerisinde atıfta bulunulan kendisi dışındaki 
kuruluşların listesi.
(b) Üretim organizasyonu el kitabı, organizasyon içerisindeki değişikliklere 
göre güncellenmeli ve ilgili tüm güncellemeler Genel Müdürlüğe gönder-
ilmelidir.
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21.A.145 Onay Gereksinimleri
Üretim organizasyonu, 21.A.143 maddesine göre sunulan bilgiler temelinde 
aşağıdakileri göstermelidir:
(a) Genel onay gereksinimleri ile ilgili olarak; tesisler, çalışma şartları, 
avadanlık/aletler, prosesler/ilgili malzemeler, personel sayısı, yetkinliği ve 
genel organizasyonun, 21.A.165 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmek için yeterli olduğunu.
(b) Tüm gerekli uçuşa elverişlilik, gürültü, kasıtlı yakıt boşaltma ve egzoz 
emisyon verileri ile ilgili olarak:
1. Üretim organizasyonunun Genel Müdürlükten ve tip sertifikası, tahditli tip 
sertifikası veya tasarım onayı başvuru veya belge sahiplerinden uygulanabilir 
tasarım verileri ile uygunluğu belirlemek için bu tür verileri aldığını,
2. Üretim organizasyonunun; uçuşa elverişlilik, gürültü, kasıtlı yakıt boşaltma 
ve egzoz emisyon verilerinin doğru bir şekilde üretim verilerinin içerisine da-
hil edildiğini güvence altına almak için bir prosedür oluşturduğunu.
3. Bu tür verilerin güncel tutulduğunu ve görevini gerçekleştirmek için bu ver-
ilere ihtiyaç duyan tüm personel için hazır ve erişilebilir olduğunu.
(c) Yönetim ve personel ile ilgili olarak:
1. Üretim organizasyonu tarafından bir yöneticinin atandığını ve yöneticinin 
Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olduğunu.
Tüm üretimin gerekli standartlara göre gerçekleştirildiğinin ve üretim organi-
zasyonunun 21.A.143 maddesi gereği oluşturulmuş el kitabında tanımlanan 
veri ve prosedür ile sürekli uyum içinde olduğunun güvence altına alınması 
bu yöneticinin sorumluluğundadır.
2. Üretim organizasyonu tarafından bu Talimatın gereksinimlerine uyumu 
sağlamak için bir veya birden fazla kişinin atandığını ve yetki sınırlarının 
tanımlandığını.
Bu kişiler Alt Bent (1) içerisinde atıfta bulunulan sorumlu yöneticinin doğrudan 
yetkisi altında hareket edecektir. Atanan kişiler sorumluluklarını yerine ge-
tirmek için uygun bilgi, altyapı ve deneyim sahibi olduklarını göstermelidir.
3. Her seviyedeki personele kendilerine verilen sorumlulukları yerine getire-
bilmeleri için uygun yetkinin verildiğini ve üretim organizasyonu içerisinde 
uçuşa elverişlilik, gürültü, kasıtlı yakıt boşaltımı ve egzoz emisyon verileri 
konuları ile ilgili olarak tam ve etkili koordinasyonun var olduğunu.
(d) Onay şartları veya kapsamı içerisinde 21.A.163 maddesi çerçevesinde 
yayımlanan dokümanları imzalamak için üretim organizasyonu tarafından 
yetkilendirilen onaylayıcı personel ile ilgili olarak:
1. Onaylayıcı personelin kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirebilm-
esi için bilgi, altyapı (organizasyondaki diğer fonksiyonlar dâhil) ve deneyi-
minin yeterli olduğunu.
2. Üretim organizasyonunun, tüm onaylayıcı personelinin yetki kapsamının 
detaylarını içeren gerekli kayıtları tuttuğunu.
3. Onaylayıcı personele yetki kapsamlarını içeren kanıtların sağlandığını.
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21.A.147 Onaylı Üretim Organizasyonunda Değişiklikler
(a) Üretim Organizasyon Onayının yayımlanmasından sonra uygunluk göster-
imi veya ürün, parça ve teçhizatın uçuşa elverişlilik, gürültü karakteristikleri, 
kasıtlı yakıt boşaltma, egzoz emisyonu ile ilgili her önemli değişiklik ve özel-
likle kalite sistemi ile ilgili önemli değişiklikler Genel Müdürlük tarafından 
onaylanmalıdır. Onay için başvuru, Genel Müdürlüğe yazılı olarak sunulmalı 
ve organizasyon bu değişikliği uygulamadan önce bu Altbölüm ile uyumlu 
kalmaya devam edeceğini Genel Müdürlüğe göstermelidir.
(b) Genel Müdürlük, onayın askıya alınmasına karar vermedikçe, bu tür 
değişiklikler sırasında bu Altbölüm çerçevesinde onaylanmış üretim organi-
zasyonunun çalışma koşullarını belirler.

21.A.148 Yer Değişiklikleri
Onaylı üretim organizasyonunun üretim tesis yerlerinin değişimi önemli 
değişiklik olarak değerlendirilmeli ve dolayısıyla 21.A.147 maddesi ile uyumlu 
olmalıdır.

21.A.149 Devredilebilirlik
21.A.147 maddesi kapsamında önemli değişiklik olarak değerlendirilen mülki-
yet değişiklikleri hariç, Üretim Organizasyonu Onayı devredilemez.

21.A.151 Onay Şartları
Belge sahibinin 21.A.163 maddesi çerçevesindeki imtiyazları uygulamak için 
yetkilendirildiği onay şartları; işin kapsamını, ürünleri veya parça ve teçhizatın 
kategorilerini veya her ikisini birden belirtmelidir. Bu şartlar üretim organi-
zasyonu onayının bir parçası olarak yayımlanır.

21.A.153 Onay Şartlarında Değişiklikler
Onay şartları ile ilgili her bir değişiklik Genel Müdürlük tarafından 
onaylanmalıdır. Onay şartları ile ilgili değişiklik başvurusu, Genel Müdürlük 
tarafından belirlenen biçim ve usulde yapılır. Başvuru sahibi bu Altbölümün 
uygulanabilir gereksinimlerine uyumu göstermelidir.

21.A.157 İncelemeler
Üretim organizasyonu, bu Altbölümün uygulanabilir gereksinimleri ile uyumu 
ve bu uyumun sürekliliğini tespit etmek kapsamında, ortaklar ve alt yükleni-
cilerin incelenmesi de dâhil Genel Müdürlüğün her türlü incelemeyi yapması 
için gerekli tedbirleri almalıdır.
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21.A.158 Bulgular
(a) Üretim organizasyon onayı belge sahibinin bu Talimatın uygulanabilir ger-
eksinimlerine uymadığına dair nesnel kanıt bulunduğunda, bulgu aşağıdaki 
şekilde sınıflandırılır:
1. Seviye-1 bulgu, uygulanabilir tasarım verileri ile kontrolsüz bir uygunsuzluğa 
yol açabilecek ve hava aracının emniyetini etkileyebilecek, SHT-21 gereksin-
imleri ile ilgili herhangi bir uyumsuzluktur.
2. Seviye-2 bulgu, Seviye-1 olarak sınıflandırılmayan, SHT-21 gereksinimleri 
ile ilgili herhangi bir uyumsuzluktur.
(b) Seviye-3 bulgu, nesnel kanıt ile belirlenmiş, (a) bendinde belirtilen bir 
uyumsuzluğa yol açabilecek olası problemleri kontrol altına almak için 
tanımlanmış bulgudur.
(c) Bulgular ile ilgili bildirimin alınmasından sonra:
1. Seviye-1 bulgu olması durumunda, üretim organizasyon onayı sahibi, 
bulgunun yazılı teyidinin ardından, 21 iş gününden daha uzun olmayacak 
bir süre içinde Genel Müdürlük tarafından kabul edilecek düzeltici işlemi 
uygulamalıdır.
2. Seviye-2 bulgu olması durumunda, düzeltici faaliyet süresi bulgunun 
içeriğine bağlı olarak, üç aydan daha uzun olmayacak şekilde, Genel Müdürlük 
tarafından belirlenir.
Bazı durumlarda, bulgunun içeriğine bağlı olarak Genel Müdürlük bu üç aylık 
süreyi mutabık kalınan düzeltici işlem planına göre uzatabilir.
3. Seviye-3 bulgu durumunda üretim organizasyon onayı sahibi tarafından 
ivedi işlem yapılması gerekmez.
(d) Seviye-1 veya Seviye-2 bulgu olması durumunda, Genel Müdürlük 
tarafından üretim organizasyon onayı, kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir, 
askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Üretim organizasyon onayı sahibi, onayın 
sınırlandırıldığı, askıya alındığı veya iptal edildiği bildirimini aldığını en kısa 
sürede teyit etmelidir.

21.A.159 Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) Üretim organizasyon onayı sınırsız bir süre için yayımlanır. Aşağıdakilerden 
birinin gerçekleşmesi durumunda geçersiz kalır;
1. Üretim organizasyon onay sahibinin bu Altbölümün uygulanabilir gereksin-
imleri ile uyumu göstermekte başarısız olması,
2. Genel Müdürlüğün 21.A.157 maddesine göre gerçekleştireceği inceleme-
lerin belge sahibi veya herhangi bir ortağı ya da alt yüklenicisi tarafından 
engellenmesi,
3. Üretim organizasyonun; onay kapsamındaki ürün, parça veya teçhizat üretim 
kontrolünü yeterli seviyede sürdüremediğine yönelik kanıt olması,
4. Üretim organizasyonun 21.A.133 maddesinde belirtilen gereksinimlerini 
artık karşılamıyor olması veya
5. Sertifikanın geri çağrılmış veya iptal edilmiş olması.
(b) Askıya alınma veya iptal edilme durumunda, üretim organizasyon onay bel-
gesi Genel Müdürlüğe geri verilmelidir.
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21.A.163 Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) Üretim organizasyon onayı sınırsız bir süre için yayımlanır. Aşağıdakilerden 
birinin gerçekleşmesi durumunda geçersiz kalır;
1. Üretim organizasyon onay sahibinin bu Altbölümün uygulanabilir gereksin-
imleri ile uyumu göstermekte başarısız olması,
2. Genel Müdürlüğün 21.A.157 maddesine göre gerçekleştireceği inceleme-
lerin belge sahibi veya herhangi bir ortağı ya da alt yüklenicisi tarafından 
engellenmesi,
3. Üretim organizasyonun; onay kapsamındaki ürün, parça veya teçhizat üretim 
kontrolünü yeterli seviyede sürdüremediğine yönelik kanıt olması,
4. Üretim organizasyonun 21.A.133 maddesinde belirtilen gereksinimlerini 
artık karşılamıyor olması veya
5. Sertifikanın geri çağrılmış veya iptal edilmiş olması.
(b) Askıya alınma veya iptal edilme durumunda, üretim organizasyon onay bel-
gesi Genel Müdürlüğe geri verilmelidir.

21.A.163 İmtiyazlar
21.A.135 maddesine göre yayımlanan onay şartlarına uygun olarak, üretim 
organizasyonu onay sahibi:
(a) SHT-21 çerçevesinde üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilir.
(b) Bütün hava aracı söz konusu olduğunda ve 21.A.174 maddesi çerçevesinde 
Uygunluk Beyanı (SHGM Form 52) sunulması durumunda, ilave bir gösterimde 
bulunmaksızın hava aracı uçuşa elverişlilik sertifikası ve gürültü sertifikası 
alabilir.
(c) Diğer ürün, parça veya teçhizat söz konusu olduğunda ilave bir gösterimde 
bulunmaksızın Onaylı Çıkış Sertifikaları (SHGM Form 1) yayımlayabilir.
(d) Kendi ürettiği yeni bir uçağın bakımını yapabilir ve bu bakım ile ilgili olarak 
bakım çıkış sertifikası (SHGM Form 53) yayımlayabilir.
(e) Ürettiği hava aracı ve üretim için Genel Müdürlük ile mutabık kalınan 
prosedürler çerçevesinde; üretim organizasyon onayı kapsamında hava aracı 
konfigürasyonunu kontrol altında tutuyor ve uçuş için onaylanmış tasarım 
koşullarıyla uygunluğunu doğruluyorsa, 21.A.710 maddesi (b) bendinde be-
lirtilen uçuş koşulları onayı dâhil 21.A.711 maddesi (c) bendine uygun olarak, 
kendi ürettiği hava aracı için özel uçuş izni yayımlayabilir.
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21.A.165 Belge Sahibinin Yükümlülükleri
Üretim organizasyon onayı belge sahibi:
(a) 21.A.143 maddesine göre oluşturulan üretim organizasyonu el kitabı ve 
içinde referans verilen dokümanların organizasyon içerisinde temel çalışma 
dokümanları olarak kullanılmasını sağlamalıdır.
(b) Üretim organizasyonunun, Üretim Organizasyon Onayı kapsamında 
onaylanmış veri ve prosedürlere uygunluğunu sürdürmelidir.
(c) 1. Her bir tamamlanmış hava aracının, Uygunluk Beyanlarının Genel 
Müdürlüğe sunulması öncesinde tip tasarımına uygunluğunu ve emniyetli 
kullanım için elverişli durumda olduğunu belirlemelidir veya
2. Diğer ürün, parça veya teçhizatın tamamlanmış olduğunu, onaylanmış 
tasarım verilerine uygunluğunu ve emniyetli kullanım için elverişli durumda 
olduğunu (sertifikalandırmak amacıyla) SHGM Form 1’in yayımlanmasından 
önce belirlemelidir. İlave olarak motorlar söz konusu olduğunda, motor tip 
sertifikası belge sahibi tarafından sağlanan verilere uygun olarak tamamlanmış 
her bir motorun, emisyon uyumunu sertifikalandırmak için, 21.A.18 maddesi 
(b) bendinde tanımlandığı şekilde, motorun üretildiği tarih itibariyle uygula-
nabilir emisyon gereksinimleriyle uyumlu olduğunu belirlemelidir veya
3. Diğer ürün, parça veya teçhizatın uygulanabilir verilerle uyumlu olduğunu, 
uygunluk sertifikası olarak kullanılacak SHGM Form 1’i yayımlamadan önce 
belirlemelidir.
(d) Gerçekleştirilen işin tüm detaylarını kayıt altına almalıdır.
(e) Olumsuz eğilimleri veya kusurları belirlemek ve raporlanabilir olayları 
ortaya çıkarmak için, emniyet ile ilgili olay raporlarının toplanması ve 
değerlendirilmesini mümkün kılacak dâhili olay raporlama sistemi oluşturmalı 
ve idame ettirmelidir. Bu sistem, olaylarla ilgili bilgilerin değerlendirilmesini 
ve yayımlanmasını içermelidir.
(f) 1. Ürün, parça veya teçhizatın servise verildikten sonra, uygulanabilir tasarım 
verisinden muhtemel saptığı tüm durumları; tip sertifikası veya tasarım onayı 
belge sahibine raporlamalıdır. Ayrıca üretici, emniyetsiz bir duruma neden ola-
bilecek bu sapmaları belirlemek için tip sertifikası veya tasarım onayı belge 
sahibi ile birlikte inceleme yapmalıdır.
2. Alt bent (1)’e göre tanımlanan emniyetsiz duruma neden olabilecek 
sapmaları Genel Müdürlüğe raporlamalıdır. Bu tür raporlar Genel Müdürlüğün 
belirlediği 21.A.3A maddesi (b)(2) alt bendi çerçevesinde açıklanan biçim ve 
usulde hazırlanmalıdır.
3. Üretim Organizasyonu Onay sahibi; başka bir üretim organizasyonunun te-
darikçisi olduğu durumda, ürün, parça veya teçhizatın servise verilmesinden 
sonra, uygulanabilir tasarım verilerinden muhtemel sapmalarını ayrıca diğer 
üretim organizasyonuna da raporlanmalıdır.
(g) Ürettiği ürün, parça veya teçhizatın sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanması 
kapsamında tip sertifikası veya tasarım onayı belge sahibine destek vermelidir.
(h) Ürün, parça veya teçhizatın uygunluğunu gösteren verilerin saklanmasını 
güvence altına almak üzere Ortak, tedarikçi ve alt yüklenicilerinde uyum 
sağlayacağı gereksinimlere göre bir arşivleme sistemi oluşturmalıdır.
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Bu tür veriler Genel Müdürlüğün erişimine açık olacak şekilde muhafaza 
edilmeli ve ürün, parça veya teçhizatın sürekli uçuşa elverişliliğini güvence 
altına almak için gerekli bilgileri sağlamak üzere saklanmalıdır.
(i) Belge sahibi, onay şartları kapsamında bakım çıkış sertifikası yayımlamadan 
önce her bir tamamlanmış hava aracına gerekli bakımın uygulandığını ve her 
bir hava aracının emniyetli kullanım için elverişli durumda olduğunu belirle-
melidir.
(j) Uygulanabildiğinde, 21.A.163 maddesi (e) bendinin sağladığı imtiyaz çer-
çevesinde, özel uçuş izninin yayımlanabilmesi için uçuş koşullarını belirleme-
lidir.
(k) Uygulanabildiğinde, 21.A.163 maddesi (e) bendinin sağladığı imtiyaz çer-
çevesinde, hava aracı için özel uçuş izni yayımlamadan önce 21.A.711 mad-
desi (c) ve (e) bentleri ile uyumu sağlamalıdır.

Tablo-7

ALTBÖLÜM H    UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKALARI VE TAHDİTLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK 
SERTİFİKALARI

21.A.171 Kapsam
Bu Altbölüm uçuşa elverişlilik sertifikalarının yayımlanma prosedürünü 
tanımlar.

21.A.172 Başvuru İçin Uygunluk
Türk Uçak Sicilinde adına hava aracı kaydı yapılmış veya yapılacak olan her-
hangi bir özel veya tüzel kişi veya onun temsilcisi, bu Altbölüm çerçevesinde 
ilgili hava aracı uçuşa elverişlilik sertifikası için başvuru sahibi olarak uygun 
kabul edilir.

21.A.173 Sınıflandırma
Uçuşa elverişlilik sertifikaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
(a) Uçuşa elverişlilik sertifikası, bu Talimata göre yayımlanmış bir tip 
sertifikasına uygun hava araçları için yayımlanan sertifikadır.
(b) Tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası aşağıdaki hava araçları için yayımlanan 
sertifikadır:
1. Bu Talimata uygun olarak yayımlanmış tahditli tip sertifikasına uygun olan 
hava araçları veya
2. Genel Müdürlüğe; yeterli emniyet seviyesini sağlayan özel uçuşa elverişlilik 
şartnamelerine uyumlu olduğu gösterilmiş olan hava araçları.
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21.A.174 Başvuru
(a) Uçuşa elverişlilik sertifikası için başvuru; 21.A.172 maddesine uygun olarak 
Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş biçim ve usulde yapılır.
(b) Uçuşa elverişlilik sertifikası veya tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası için 
başvuru aşağıdakileri içermelidir:
1. Başvuru yapılan uçuşa elverişlilik sertifikası sınıfı;
2. Yeni hava araçları ile ilgili olarak:
(i) Uygunluk beyanı
- 21.A.163 maddesi (b) bendi çerçevesinde yayımlanan uygunluk beyanı veya
- 21.A.130 maddesi (b) bendi çerçevesinde yayımlanan ve Genel Müdürlük 
tarafından geçerli kılınan uygunluk beyanı veya
- İthal edilen hava aracı için; ihracatı gerçekleştiren otorite tarafından imzala-
nan, hava aracının Genel Müdürlük tarafından kabul edilen tasarıma uygun 
olduğuna dair bir bildirim.
(ii) Yükleme planıyla birlikte ağırlık ve denge raporu.
(iii) Belirli hava aracı için uygulanabilir uçuşa elverişlilik kodunun gerektirdiği 
uçuş el kitabı
3. Kullanılmış hava aracı ile ilgili olarak:
i) Türk Uçak siciline kayıtlı ise; SHY-M Yönetmeliğine uygun olarak yayımlanan 
bir uçuşa elverişlilik gözden geçirme sertifikası,
ii) Türkiye’ye ithal edilen hava aracı ise;
- Hava aracının halen tescilinin bulunduğu veya daha önce tescil edildiği 
ülkenin yetkili otoritesi tarafından verilen, devir anında hava aracının uçuşa 
elverişlilik durumunu yansıtan bir bildirim.
- Yükleme planıyla birlikte ağırlık ve denge raporu.
- Belirli hava aracı için uygulanabilir uçuşa elverişlilik kodunun gerektirdiği 
uçuş el kitabı
- Hava aracı üretim, modifikasyon ve bakım standartlarını belirlemek için tah-
ditli uçuşa elverişlilik sertifikasına bağlı tüm sınırlamaları da içeren geçmiş 
kayıtlar.
- SHY-M Yönetmeliğine uygun olarak yapılan uçuşa elverişlilik gözden 
geçirmesini müteakip Uçuşa Elverişlilik Sertifikası veya Tahditli Uçuşa 
Elverişlilik Sertifikası için tavsiye raporu ve Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme 
Sertifikası
(c) Aksi yönde mutabakat olmadıkça, Alt Bent (b)(2)(i) ve (b)(3)(ii)’de atıfta bu-
lunulan bildirimler, hava aracının Genel Müdürlüğe sunulma tarihinden en 
fazla 60 gün önce yayımlanmalıdır.

21.A.175 Dil
Uygulanabilir sertifikasyon şartnamelerinin gerektirdiği el kitapları, plakalar, 
listeler, gösterge işaretlemeleri ve diğer gerekli bilgiler Genel Müdürlük 
tarafından kabul edilen dillerde sunulmalıdır.

21.A.177 Ekleme veya Değişiklik
Uçuşa Elverişlilik Sertifikasına ekleme veya değişiklikler yalnızca Genel 
Müdürlük tarafından yapılır.
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21.A.179 Devredilebilirlik ve Yeniden Yayımlama
Bir hava aracının mülkiyeti el değiştirdiğinde, hava aracının aynı tescilde 
kalması şartıyla:
a) Uçuşa elverişlilik sertifikası veya yalnızca tahditli tip sertifikasına uygun 
olarak yayımlanmış tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası hava aracı ile birlikte 
devredilir;
b) Tahditli tip sertifikasına uygun olmayan tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası 
hava aracı ile birlikte devredilir.

21.A.180 Muayeneler
Uçuşa elverişlilik sertifikası belge sahibi, Genel Müdürlük tarafından talep 
edilmesi durumunda uçuşa elverişlilik belgesi yayımlanmış hava aracına ger-
ekli erişimi sağlamalıdır.

21.A.181 Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) Uçuşa elverişlilik sertifikası süresiz olarak yayımlanır. Aşağıdakiler 
sağlandığı sürece geçerliliğini korur:
1. Uygulanabilir tip tasarımı ve sürekli uçuşa elverişlilik gereksinimleri ile 
uyum ve
2. Hava aracının aynı tescilde kalması ve
3. Uçuşa elverişlilik sertifikasının dayandığı tip sertifikası veya tahditli tip 
sertifikasının 21.A.51 maddesi kapsamında daha önceden geçersiz kılınmamış 
olması.
4. Sertifikanın iade veya iptal edilmemiş olması
(b) İade veya iptal durumunda, sertifika Genel Müdürlüğe geri verilmelidir.

21.A.182 Hava Aracı Tanımlama
Bu Altbölüm çerçevesinde uçuşa elverişlilik sertifikası için başvuru yapan 
her başvuru sahibi hava aracının Altbölüm Q‘ya uygun olarak tanımlandığını 
göstermelidir.
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Tablo-8

ALTBÖLÜM I    GÜRÜLTÜ SERTİFİKALARI

21.A.201 Kapsam
Bu Altbölüm, gürültü sertifikalarının yayımlanması için prosedürü tanımlar.

21.A.203 Başvuru İçin Uygunluk
Türk Uçak Sicilinde adına hava aracı kaydı yapılmış veya yapılacak olan her-
hangi bir özel veya tüzel kişi veya onun temsilcisi, bu Altbölüm çerçevesinde 
ilgili hava aracı gürültü sertifikası için başvuru sahibi olarak uygun kabul edilir.

21.A.204 Başvuru
(a) 21.A.203 maddesine uygun olarak, gürültü sertifikası için başvuru, Genel 
Müdürlük tarafından belirlenmiş biçim ve usulde yapılır.
(b) Her bir başvuru aşağıdakileri içermelidir:
1. Yeni hava aracı ile ilgili olarak:
(i) Uygunluk beyanı:
- 21.A.163 maddesi (b) bendi çerçevesinde yayımlanan uygunluk beyanı veya
- 21.A.130 maddesi çerçevesinde yayımlanan ve Genel Müdürlük tarafından 
geçerli kılınan uygunluk beyanı veya
- İthal edilen hava aracı için, ihracatı gerçekleştiren otorite tarafından imzala-
nan, hava aracının Genel Müdürlük tarafından kabul edilen tasarıma uygun 
olduğuna dair bir bildirim ve
(ii) Uygulanabilir gürültü gereksinimlerine uygun olarak belirlenen gürültü 
bilgisi.
2. Kullanılmış hava aracı ile ilgili olarak:
(i) Uygulanabilir gürültü gereksinimlerine uygun olarak belirlenen gürültü 
bilgisi ve
(ii) Hava Aracının üretim, modifikasyon ve bakım standartlarını belirlemek için 
geçmiş kayıtlar.
(c) Aksi yönde mutabakat olmadıkça, Alt Bent (b)(1)’de atıfta bulunulan bildi-
rimler, hava aracının Genel Müdürlüğe sunulma tarihinden en fazla 60 gün 
önce yayımlanmalıdır.

21.A.207 Ekleme veya Değişiklik
Gürültü sertifikasına ekleme veya değişiklikler yalnızca Genel Müdürlük 
tarafından yapılır.

21.A.209 Devredilebilirlik ve Yeniden Yayımlama
Bir hava aracının mülkiyeti el değiştirdiğinde:
(a) Eğer hava aracı aynı tescilde kalmaya devam ediyorsa, gürültü sertifikası 
hava aracı ile birlikte devredilir veya
(b) Eğer hava aracı tescili değişiyorsa gürültü sertifikası; eski gürültü 
sertifikasının ibraz edilmesi durumunda yeniden yayımlanır.

21.A.210 Muayeneler
Gürültü sertifikası belge sahibi, Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi du-
rumunda gürültü sertifikası belgesi yayımlanmış hava aracına muayene için 
gerekli erişimi sağlamalıdır.
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21.A.211 Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) Gürültü sertifikası süresiz olarak yayımlanır. Aşağıdakiler sağlandığı sürece 
geçerliliğini korur:
1. Uygulanabilir tip tasarımı, çevresel koruma ve sürekli uçuşa elverişlilik ger-
eksinimleri ile uyum ve
2. Hava aracının aynı tescilde kalması ve
3. Uçuşa elverişlilik sertifikasının dayandığı tip sertifikası veya tahditli tip 
sertifikasının 21.A.51 maddesi kapsamında daha önceden geçersiz kılınmamış 
olması.
4. Sertifikanın iade veya iptal edilmemiş olması
(b) İade veya iptal durumunda, sertifika Genel Müdürlüğe geri verilmelidir.

Tablo-9

ALTBÖLÜM J    TASARIM ORGANİZASYON ONAYI

21.A.231 Kapsam
Bu Altbölüm, tasarım organizasyonlarının onayı için prosedürü, başvuru ve 
onay sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kuralları tanımlar.

21.A.233 Başvuru İçin Uygunluk
Bu Altbölüm altındaki onay için aşağıdaki durumlarda herhangi bir gerçek 
veya tüzel kişi (‘organizasyon’) başvuru sahibi olarak kabul edilir.
(a) 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B veya 21.A.602B maddeleri kapsamında 
başvuru yapılması veya
(b) Küçük değişiklikler veya küçük tamir tasarımlarının onayı için, 21.A.263 
maddesinde geçen imtiyazları elde etmek amacıyla talepte bulunulması.

21.A.234 Başvuru
Tasarım Organizasyon Onayı için her bir başvuru Genel Müdürlük tarafından 
belirlenmiş biçim ve usulde yapılır ve 21.A.243 maddesinin gerektirdiği bilg-
ileri ve 21.A.251 maddesi altında yayımlanması talep edilen onay şartlarını 
içermelidir.

21.A.235 Tasarım Organizasyon Onayı Yayımlanması
Organizasyon; bu Altbölüm altındaki uygulanabilir gereksinimlere uyumu 
gösterdiğinde, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan tasarım organizasyonu 
onayına sahip olmaya hak kazanır.
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21.A.239 Tasarım Güvence Sistemi
(a) Tasarım organizasyonu, başvuru kapsamındaki ürün, parça ve teçhizatın 
tasarım ve tasarım değişikliklerinin kontrol ve yönetimi için tasarım 
güvence sistemi oluşturduğunu ve idame ettirebildiğini göstermelidir. Bu 
tasarım güvence sistemi, organizasyonun aşağıdakileri gerçekleştirmesini 
sağlamalıdır:
1. Ürün, parça ve teçhizatın tasarımının veya bunlara ait tasarım değişikliklerinin 
uygulanabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimleri ile 
uyumunun sağlanması ve
2. Aşağıdakilere göre sorumlulukların uygun biçimde yerine getirildiğinin 
sağlanması:
(i) Bu Talimatın uygun hükümleri ve
(ii) 21.A.251 maddesine göre yayımlanan onay şartları.
3. Sistemin dokümante edilmiş prosedürlerinin yeterliliğinin ve bunlara uyu-
mun bağımsız bir şekilde izlenmesi. Bu izleme, düzeltici işlemlerin yapılmasını 
sağlayacak sorumlu kişi veya gruba yönelik bir geri besleme sistemi içerme-
lidir.
(b) Tasarım güvence sistemi, organizasyon tarafından Genel Müdürlüğe sunu-
lan uyum beyanları ve ilgili dokümantasyon kapsamında uyum gösterimler-
inin bağımsız doğrulanma fonksiyonunu içermelidir.
(c) Tasarım organizasyonu, yazılı prosedürlerle tanımlanmış metotlara göre 
ortak veya alt yükleniciler tarafından tasarlanan parça veya teçhizatın veya 
gerçekleştirilen görevlerin, tasarım güvence sistemi tarafından kabulü için 
gerekli yöntemleri belirlemelidir.

21.A.243 Veriler
(a) Tasarım Organizasyonu Genel Müdürlüğe; organizasyon yapısını, ilgili 
prosedürleri ve tasarlanacak ürünleri veya bu ürünlere gelecek değişiklikleri 
doğrudan ya da referans göstererek tarif eden bir el kitabını sağlamalıdır.
(b) Parça, teçhizat veya ürünlerde yapılacak değişikliklerin ortaklar veya alt 
yükleniciler tarafından tasarlanması durumunda el kitabı; tasarım organi-
zasyonunun, bütün parçalar ve teçhizatlar için 21.A.239 maddesi (b) bendince 
istenen uyumun sağlanma yöntemini güvence altına alan beyanını içermelidir.
Söz konusu beyanın oluşturulabilmesi için el kitabı, doğrudan veya çapraz ref-
erans yoluyla söz konusu ortak ve alt yüklenicilerin organizasyon ve tasarım 
faaliyetleri ile ilgili tanım ve bilgileri içermelidir.
(c) El kitabına, organizasyonun (organizasyon yapısı, prosedürler, sorumluluk-
lar, kaynaklar vb.) en güncel durumunu yansıtmak amacıyla gerekmesi halinde 
değişiklikler yapılmalı ve yapılan revizyonların kopyaları Genel Müdürlüğe 
sağlanmalıdır.
(d) Tasarım organizasyonu, yönetici personelin ve organizasyon içerisinde 
uçuşa elverişlilik ve çevresel koruma konularında karar verme sorumluluğu 
olan diğer kişilerin yetkinlikleri ve deneyimlerine yönelik beyanı sağlamalıdır.
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21.A.245 Onay Gereksinimleri
Tasarım Organizasyonu, 21.A.239 maddesine uyumun yanı sıra 21.A.243 mad-
desine göre sunulan bilgiler temelinde aşağıdakileri de göstermelidir:
(a) Ürünün uçuşa elverişlilik ve çevresel koruma hedeflerine ulaşmasını 
mümkün kılmak için; tüm teknik bölümlerdeki personelin yeterli sayıda ve 
deneyimde olduğunu ve atanan sorumlulukları yerine getirebilmek için ger-
ekli yetkinin verilmiş olduğunu, bunlarla birlikte çalışma şartları, tesisler ve 
ekipmanların yeterli olduğunu göstermelidir.
(b) Uçuşa Elverişlilik ve çevresel koruma konularıyla ilgili olarak birimler 
arasında ve birimler içinde tam ve etkin koordinasyonun mevcut olduğunu 
göstermelidir.

21.A.247 Tasarım Güvence Sisteminde Değişiklikler
Tasarım organizasyonu onayının yayımlanmasından sonra, uyumun göster-
ilmesi veya ürünün uçuşa elverişlilik ve çevresel koruması açısından tasarım 
güvence sistemine gelen her bir önemli değişiklik Genel Müdürlük tarafından 
onaylanır.
Onay için başvuru yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapılır. Tasarım organizasyonu; 
el kitabına önerilen değişiklikler kapsamında, değişikliğin uygulamasından 
sonra bu Altbölüm ile uyumun devam edeceğini Genel Müdürlüğe değişikliğin 
uygulanmasından önce göstermelidir.

21.A.249 Devredilebilirlik
21.A.247 maddesi kapsamında önemli olarak kabul edilen mülkiyet değişikliği 
hariç, tasarım organizasyonu onayı devredilemez.

21.A.251 Onay Şartları
Onay şartları; tasarım işinin tiplerini, tasarım organizasyon onayının alındığı 
ürün, parça ve teçhizat kategorilerini ve ürünün uçuşa elverişlilik ve gürültü 
karakteristiklerini, kasıtlı yakıt boşaltma ve egzoz emisyonu ile ilgili olarak 
organizasyonun gerçekleştirmek üzere yetkilendirildiği fonksiyon ve görevleri 
tanımlamalıdır.
Tip sertifikasyonu veya Yardımcı Güç Ünitesi (APU) ile ilgili TTSU yet-
kilendirmesini içeren tasarım organizasyon onayı için onay şartları, ilave 
olarak APU veya ürün listesini içermelidir. Bu şartlar, tasarım organizasyon 
onayının bir parçası olarak yayımlanır.

21.A.253 Onay Şartlarındaki Değişiklikler
Onay şartlarındaki her bir değişiklik Genel Müdürlük tarafından onaylanmalıdır. 
Onay şartlarında değişiklik başvurusu Genel Müdürlük tarafından belirlenen 
biçim ve usulde yapılır. Tasarım organizasyonu bu Altbölümün uygulanabilir 
gereksinimlerini yerine getirmelidir.
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21.A.257 İncelemeler
Tasarım organizasyonu, bu Altbölümün uygulanabilir gereksinimleri ile uyu-
mu ve bu uyumun sürekliliğini tespit etmek için, ortaklar ve alt yükleniciler-
in incelenmesi de dâhil Genel Müdürlüğün her türlü incelemeyi yapmasını 
sağlayacak tedbirleri almalıdır.
(b) Tasarım Organizasyonu, 21.A.239 maddesi (b) bendi gereği başvuru sahibi 
tarafından sunulan uyum beyanlarının geçerliliğini teyit etmek için Genel 
Müdürlüğün istediği raporları gözden geçirmesine, muayene yapmasına 
ve uçuş/yer testlerini gerçekleştirmesine veya bu testlere gözlemci olarak 
katılmasına müsaade etmelidir.

21.A.258 Bulgular
(a) Tasarım organizasyon onayı belge sahibinin bu Talimatın uygulanabilir ger-
eksinimlerine uymadığına dair nesnel kanıt bulunduğunda, bulgu aşağıdaki 
şekilde sınıflandırılır:
1. Seviye-1 bulgu, uygulanabilir tasarım verisi ile kontrolsüz bir uygunsuzluğa 
yol açabilecek ve hava aracının emniyetini etkileyebilecek, SHT-21 gereksin-
imleri ile ilgili herhangi bir uyumsuzluktur.
2. Seviye-2 bulgu, Seviye-1 olarak sınıflandırılmayan, SHT-21 gereksinimleri 
ile ilgili herhangi bir uyumsuzluktur.
(b) Seviye-3 bulgu, nesnel kanıt ile belirlenmiş, (a) Bendinde belirtilen bir 
uyumsuzluğa yol açabilecek olası problemleri kontrol altına almak için 
tanımlanmış bulgudur.
(c) Bulgular ile ilgili bildirimin alınmasından sonra:
1. Seviye-1 bulgu olması durumunda, tasarım organizasyon onayı sahibi, 
bulgunun yazılı teyidinin ardından, 21 iş gününden daha uzun olmayacak 
bir süre içinde Genel Müdürlük tarafından kabul edilecek düzeltici işlemi 
uygulamalıdır.
2. Seviye-2 bulgu olması durumunda, düzeltici faaliyet süresi bulgunun 
içeriğine bağlı olarak, üç aydan daha uzun olmayacak şekilde, Genel Müdürlük 
tarafından belirlenir.
Bazı durumlarda, bulgunun içeriğine bağlı olarak Genel Müdürlük bu üç aylık 
süreyi mutabık kalınan düzeltici işlem planına göre uzatabilir.
3. Seviye-3 bulgu durumunda tasarım organizasyon onayı sahibi tarafından 
ivedi işlem yapılması gerekmez.
(d) Seviye-1 veya Seviye-2 bulgular olması durumunda, Genel Müdürlük 
tarafından tasarım organizasyon onayı, kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir, 
askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Tasarım organizasyon onayı sahibi, onayın 
sınırlandırıldığı, askıya alındığı veya iptal edildiği bildirimini aldığını en kısa 
sürede teyit etmelidir.
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21.A.259 Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) Tasarım organizasyon onayı sınırsız bir süre için yayımlanır. Aşağıdakilerden 
birinin gerçekleşmesi durumunda geçersiz kalır;
1. Tasarım organizasyon onay sahibinin bu Altbölümün uygulanabilir gerek-
sinimleri ile uyumu göstermekte başarısız olması,
2. Genel Müdürlüğün 21.A.257 maddesine göre gerçekleştireceği inceleme-
lerin belge sahibi veya herhangi bir ortağı ya da alt yüklenicisi tarafından 
engellenmesi durumunda,
3. Tasarım güvence sisteminin; onay kapsamındaki ürün tasarımı veya 
değişikliklerin kontrol ve yönetimini yeterli seviyede sürdüremediğine yönelik 
kanıt olması,
4. Sertifikanın geri verilmiş veya iptal edilmiş olması.
(b) Askıya alınma veya iptal edilme durumunda, tasarım organizasyon onay 
belgesi Genel Müdürlüğe geri verilmelidir.

21.A.263 İmtiyazlar
(a) Tasarım organizasyon onayı sahibi, bu Talimat altında ve onay kapsamı 
içerisinde tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmeye hak kazanır.
(b) 21.A.257 maddesi (b) bendinde belirtilen haklar saklı kalmak şartı ile 
Genel Müdürlük aşağıdaki amaçlar için başvuru sahibi tarafından sunulan 
uyum dokümanlarını ilave doğrulama yapmadan kabul eder:
1. Özel Uçuş izni için gereken uçuş koşulları onayı veya
2. Tip sertifikası veya tip tasarımına gelen büyük değişiklik onayı veya
3. Tamamlayıcı tip sertifikası veya
4. 21.A.602B maddesi (b)(1) alt bendi gereği bir TTSU yetkilendirmesi veya
5. Büyük tamir tasarım onayı.
(c) Tasarım organizasyon onayı belge sahibi, onay şartları kapsamında ve 
tasarım güvence sisteminin ilgili prosedürlerine göre aşağıdaki faaliyetleri 
yapmaya hak kazanır:
1. Tip tasarımına gelen değişikliklerin ve tamirlerin “büyük” ve “küçük” olarak 
sınıflandırılması.
2. Tip tasarımına gelen küçük değişikliklerin ve küçük tamirlerin onaylanması.
3. Bilgi veya talimatların; “Bu dokümanın teknik içeriği TR.21J. [XXXX] refer-
ans numaralı TOO’nun sağladığı yetki doğrultusunda onaylanmıştır” beyanını 
içerecek şekilde yayımlanması.
4. Hava aracı uçuş el kitabına ve eklerine gelen küçük değişikliklerin 
onaylanması ve bu tür değişikliklerin “[AA] referans numaralı Uçuş El Kitabı’na 
(veya ekleri) yapılan [BB] revizyonu TR.21J. [XXXX] referans numaralı TOO’nun 
sağladığı yetki doğrultusunda onaylanmıştır” beyanını içerecek şekilde 
yayımlanması.
5. Tip sertifikası veya tamamlayıcı tip sertifikasına sahip ürün veya TTSU 
yetkilendirmesinin olduğu APU’ya gelen büyük tamirlerin tasarımının 
onaylanması.
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6. 21.A.701 maddesi (a)(15) alt bendinin amaçladığı doğrultuda yayımlanan 
özel uçuş izinleri hariç, 21.A.710 maddesi (a)(2) alt bendine göre yayımlanabilen 
özel uçuş izni için gereken koşulların onaylanması.
7. TOO altında, tasarım organizasyonu, hava aracının konfigürasyonunu kon-
trol ettiği ve uçuş için onaylanmış tasarım koşullarına uygunluğunu gösterdiği 
durumda, tasarladığı veya modifikasyon yaptığı veya özel uçuş izninin 
yayımlanabilmesi amacıyla 21.A.263 maddesi (c)(6) alt bendi kapsamında 
onaylanmış uçuş koşullarının yayımlandığı hava araçları için, 21.A.711 mad-
desi (b) bendine göre özel uçuş izninin yayımlanması.

21.A.265 Belge Sahibinin Yükümlülükleri
Tasarım organizasyon onayı belge sahibi:
(a) El kitabının tasarım güvence sistemi ile uygunluğunu idame ettirmelidir;
(b) Bu el kitabının organizasyon içerisinde temel çalışma dokümanı olarak 
kullanılmasını sağlamalıdır;
(c) Uygulanabildiğinde; ürün, değişiklik veya tamir tasarımının, uygulanabilir 
gereksinimleri karşıladığını ve hiçbir emniyetsiz özelliğe sahip olmadığını be-
lirlemelidir;
(d) 21.A.263 maddesinin sağladığı imtiyaz gereği onaylanan küçük değişiklikler 
veya tamirler dışında, (c) bendi ile uyumu teyit eden beyanları ve ilgili dokü-
mantasyonu Genel Müdürlüğe sağlamalıdır;
(e) 21.A.3B maddesinin gerektirdiği işlemler ile ilgili bilgi ve talimatları Genel 
Müdürlüğe sağlamalıdır.
(f) Uygulanabildiğinde, 21.A.263 maddesi (c)(6) alt bendinin sağladığı imtiyaz 
gereği, özel uçuş izninin yayımlanabileceği koşulları belirlemelidir.
(g) Uygulanabildiğinde, 21.A.263 maddesi (c)(7) alt bendinin sağladığı imtiyaz 
gereği, hava aracına özel uçuş izni yayımlanmasından önce 21.A.711 maddesi 
(b) ve (e) bentleri ile uyumu sağlamalıdır.

Tablo-10

ALTBÖLÜM K    PARÇA VE TEÇHİZAT

21.A.301 Kapsam
Bu Altbölüm, parça ve teçhizatın onaylanması ile ilgili prosedürü tanımlar.

21.A.303 Uygulanabilir Gereksinimler ile Uyum
Tip sertifikalı ürüne takılacak parça ve teçhizatın uyum gösterimi:
(a) Parça ve teçhizatın takılacağı ürünün Altbölüm B, D ve E’de tanımlanan tip 
sertifikasyon prosedürlerine göre veya
(b) Uygulanabilir olduğunda, Altbölüm O’nun TTSU yetkilendirme prosedürleri 
çerçevesinde veya
(c) Standart parçalar için, resmi olarak kabul gören standartlara uygun olarak 
yapılmalıdır.

21.A.305 Parça ve Teçhizat Onayı
Kanun veya Genel Müdürlük mevzuatının parça veya teçhizat onayını 
gerektirdiği her durumda; parça veya teçhizat, uygulanabilir TTSU ile veya 
özel durumlarda Genel Müdürlük tarafından eşdeğer kabul edilen şartnameler 
ile uyumlu olmalıdır.
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21.A.307 Montaj İşlemi için Parça ve Teçhizatın Servise Verilmesi
Parça veya teçhizat, emniyetli kullanım için uygun koşullarda olması ve 
aşağıdakileri sağlaması durumunda, tip sertifikalı ürüne takılmak için uygun 
kabul edilir;
(a) Onaylı tasarım verilerine uygun olarak üretildiği ve Altbölüm Q’ya uygun 
olarak işaretlenmiş olduğunu belgeleyen onaylı çıkış sertifikası (SHGM Form 
1) ile gönderilmesi durumunda veya
(b) Standart parça olması durumunda veya
(c) ELA1 veya ELA2 hava araçları için kullanılması durumunda parça veya 
teçhizat;
1. Ömürlü veya birincil (ana) yapıya veya uçuş kontrol sistemine ait bir parça 
olmaması durumunda;
2. Geçerli tasarım verisine uygun üretilmiş olması durumunda;
3. Altbölüm Q’ya uygun olarak işaretlenmiş olması durumunda;
4. Belirli bir hava aracında kullanılmak üzere tanımlı olması durumunda;
5. Hava aracı sahibinin, 1’den 4’e kadar olan maddelere uyumu doğruladığı 
ve bu uyumun sorumluluğunu kabul ettiği bir hava aracına takılacak olması 
durumunda.

(ALTBÖLÜM L    UYGULANABİLİR DEĞİL)

Tablo-11

ALTBÖLÜM M    TAMİRLER

21.A.431A Kapsam
(a) Bu Altbölüm tamir tasarım onayı kapsamında, ilgili prosedürü ve bu onay 
için başvuru ve onay sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini tanımlar.
(b) Bu Altbölüm, bu Altbölüme göre onay süreci gerektirmeyen standart 
tamirleri tanımlar.
(c) “Tamir”, herhangi bir ürün, parça veya teçhizatın üreticisi tarafından ilk 
servise verilmesini müteakip, hasarın ortadan kaldırılması ve/veya yeniden 
uçuşa elverişli duruma getirilmesidir.
(d) Tasarım faaliyeti gerektirmeden parça veya teçhizatın değiştirilmesi yoluy-
la hasarın ortadan kaldırılması bakım işlemi olarak kabul edilir ve bu talimat 
kapsamında onay gerektirmez.
(e) Yardımcı Güç Ünitesi (APU) dışında, TTSU elemanına yapılacak tamir TTSU 
tasarımında yapılacak değişiklik olarak ele alınır ve 21.A.611 maddesine uy-
gun olarak işlem görür.
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21.A.431B Standart Tamirler
(a) Standart tamirler:
(1) aşağıdaki ürünlerle ilgili tamirlerdir;
(i) Azami Kalkış Kütlesi (MTOM) 5700 kg veya daha az olan sabit kanatlı hava 
araçları;
(ii) MTOM 3175 kg veya daha az olan döner kanatlı hava araçları;
(iii) ELA1 veya ELA2 sınıfı içerisinde tanımlanan planör, motorlu planör, balon 
ve hava gemileri;
(2) Bu tamirleri tanımlamak ve gerçekleştirmek için kabul edilebilir metot, 
teknik ve uygulamalar ile sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarını içeren ve 
Genel Müdürlük tarafından yayımlanan sertifikasyon şartnamelerinde geçen 
tasarım verilerine göre yapılan tamirlerdir ve
(3) Tip Sertifikası sahibinin verileri ile çelişkili olmayan tamirlerdir.
(b) 21.A.432A’dan 21.A.451’e kadar olan maddeler standart tamirler için 
geçerli değildir.

21.A.432A Başvuru İçin Uygunluk
(a) 21.A.432B maddesine göre kabiliyetini göstermiş veya gösterme 
aşamasında olan herhangi bir özel veya tüzel kişi, bu Altbölümde belirtilen 
koşullar kapsamında, büyük tamir tasarımı onayı için başvuru sahibi olarak 
uygun kabul edilir.
(b) Küçük tamir tasarım onayı için, herhangi bir özel veya tüzel kişi başvuru 
yapabilir.

21.A.432B Kabiliyet Gösterimi
(a) Büyük tamir tasarımı onayı için başvuru sahibi, kabiliyetini Altbölüm J‘ye 
uygun olarak Genel Müdürlük tarafından yayımlanmış bir tasarım organizasy-
on onayına sahip olmak suretiyle göstermelidir.
(b) (a) Bendine istisnai bir durum olarak, başvuru sahibi bu kabiliyetin alternatif 
gösterimi amacıyla bu Talimata uyum için gerekli özel tasarım uygulamaları, 
kaynakları ve faaliyet sırasını tanımlayan prosedürlerin kullanımı için Genel 
Müdürlük mutabakatı arayabilir.
(c) (a) ve (b) bentlerine istisnai bir durum olarak; 21.A.14 maddesi (c) bendinde 
tanımlanan ürünler üzerinde yapılan tamirler için başvuru sahibi, bu Talimat 
ile uyumlu olmak üzere gerekli özel tasarım uygulamaları, kaynakları ve sıralı 
faaliyetleri tanımlayan sertifikasyon programının onayı kapsamında Genel 
Müdürlükle mutabakat sağlayabilir.
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21.A.433 Tamir Tasarımı
(a) Tamir tasarımı onayı başvuru sahibi:
1. Tip sertifikası veya tamamlayıcı tip sertifikası veya APU TTSU yetkilendirmes-
inde tanımlanan tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinim-
lerinden uygulanabilir ya da başvuru tarihinde yürürlükte olanlara uyumu 
göstermelidir. İlave olarak; tip sertifikası veya tamamlayıcı tip sertifikası veya 
APU TTSU yetkilendirmesi içerisinde tanımlanan tip sertifikasyon temeli ile 
oluşturulmuş emniyet seviyesi ile eşdeğer seviyeyi temin etmek üzere, Genel 
Müdürlük tarafından gerekli bulunan sertifikasyon şartnamelerine gelen re-
vizyonlara veya özel koşullara uyumu da göstermelidir.
2. Genel Müdürlük tarafından talep edildiğinde tüm gerekli kanıtları sunmalıdır.
3. Alt Bent (a)(1)’de tanımlanan sertifikasyon şartnameleri ve çevresel koruma 
gereksinimleri ile uyumu beyan etmelidir.
(b) Başvuru sahibi tip sertifikası veya tamamlayıcı tip sertifikası veya APU TTSU 
yetkilendirme belgesi sahibi olmadığında, başvuru sahibi kendi kaynaklarını 
kullanarak veya söz konusu belge sahipleri ile anlaşma yoluyla (a) bendinin 
gereksinimlerine uyumu gösterebilir.

21.A.435 Tamirlerin Sınıflandırılması
(a) Tamirler ‘büyük’ veya ‘küçük’ olarak sınıflandırılır. Tamir sınıflandırması 
21.A.91 maddesinde belirtilen tip tasarımında değişiklik kriterlerine uygun 
olarak yapılmalıdır.
(b) (a) bendinde belirtilen ‘büyük’ veya ‘küçük’ tamir sınıflandırması:
1. Genel Müdürlük tarafından veya
2. Uygun biçimde onaylanmış tasarım organizasyonu tarafından, Genel Müdür-
lük ile üzerinde mutabık kalınmış bir prosedüre göre yapılmalıdır.

21.A.437 Tamir Tasarım Onayının Yayımlanması
Tamir tasarımının 21.A.433 maddesi (a)(1) alt bendinde belirtilen uygula-
nabilir sertifikasyon şartnamelerinin ve çevresel koruma gereksinimlerinin 
karşılandığının gösterilmesi ve bunun beyan edilmesi durumunda, tamir 
tasarımı;
(a) Genel Müdürlük tarafından veya
(b) Uygun biçimde onaylanmış ve aynı zamanda tip sertifikası veya tamamlayıcı 
tip sertifikası veya APU TTSU yetkilendirme belgesi sahibi olan organizasyon 
tarafından, Genel Müdürlük ile üzerinde mutabık kalınmış bir prosedüre göre 
veya
(c) Yalnızca küçük tamirler için; uygun biçimde onaylanmış organizasyon 
tarafından, Genel Müdürlük ile üzerinde mutabık kalınmış bir prosedüre göre 
onaylanmalıdır.
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21.A.439 Tamir Parçalarının Üretimi
Tamir için kullanılacak parça ve teçhizat, tamir tasarım onayı belge sahibi 
tarafından sağlanan tüm gerekli tasarım verilerine dayalı üretim verilerine 
uygun olarak;
(a) Altbölüm F’ye göre veya
(b) Altbölüm G’ye göre uygun biçimde onaylanmış bir organizasyon tarafından 
veya
(c) Uygun biçimde onaylanmış bakım organizasyonu tarafından üretilmelidir.

21.A.441 Tamirin Uygulanması
(a) Tamirin uygulanması; SHY-M veya SHY-145 yönetmeliklerine uygun olacak 
şekilde yapılır veya Altbölüm G’ye uygun biçimde onaylanmış üretim organi-
zasyonu tarafından 21.A.163 maddesi (d) alt bendinde verilen imtiyaz çer-
çevesinde gerçekleştirilir.
(b) Tasarım organizasyonu, tamiri gerçekleştiren organizasyona gerekli tüm 
montaj talimatlarını iletmelidir.

21.A.443 Sınırlamalar
Tamir tasarımı sınırlamalarla birlikte onaylanabilir, böyle bir durumda tamir 
tasarım onayı tüm gerekli talimatları ve sınırlamaları içermelidir. Bu talimatlar 
ve sınırlamalar, Genel Müdürlük ile üzerinde mutabık kalınan bir prosedüre 
göre tamir tasarım onayı belge sahibi tarafından kullanıcıya iletilmelidir.

21.A.445 Tamir Edilmemiş Hasarlar
(a) Hasar görmüş bir ürün, parça veya teçhizat tamir edilmeden bırakıldığında 
ve daha önceden onaylanmış verilerin kapsamı içinde olmadığında, hasarın 
uçuşa elverişliliğe etkisi açısından değerlendirilmesi;
1. Genel Müdürlük tarafından veya
2. Uygun biçimde onaylanmış bir tasarım organizasyonu tarafından, Genel 
Müdürlük ile üzerinde mutabık kalınmış bir prosedüre göre yapılabilir.
Tüm gerekli sınırlamalar, 21.A.443 maddesinde belirtilen prosedürlere uygun 
olarak işlem görmelidir.
(b) (a) bendi çerçevesinde, hasarı değerlendiren organizasyon, Genel Müdür-
lük veya tip sertifikası veya tamamlayıcı tip sertifikası veya APU TTSU yet-
kilendirme belge sahibi olmaması durumunda;
Bu organizasyon; değerlendirmeye temel alınan bilgilerin yeterliliğini, 
kendi kaynaklarını kullanarak veya uygulanabildiğinde tip sertifikası veya 
tamamlayıcı tip sertifikası veya APU TTSU yetkilendirme belge sahibi veya 
üreticiyle bir anlaşma yoluyla kanıtlamalıdır.

21.A.447 Kayıt Saklama
Her bir tamir için; tüm ilişkili tasarım bilgileri, teknik resimler, test raporları, 
talimatlar ve 21.A.443 maddesine uygun olarak yayımlanmış olası sınırlamalar, 
sınıflandırma gerekçeleri ve tasarım onayının kanıtları:
(a) Tamir tasarımı onayı belge sahibi tarafından Genel Müdürlük erişimine açık 
olacak şekilde muhafaza edilmelidir ve
(b) Tamir edilen ürün, parça veya teçhizatın sürekli uçuşa elverişliliği için 
gerekli olan bilgileri sağlamak amacıyla, tamir tasarımı onay belge sahibi 
tarafından saklanmalıdır.
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21.A.449 Sürekli Uçuşa Elverişlilik Talimatları
(a) Tamir tasarımı onayı belge sahibi, geçerli gereksinimlere uygun olarak 
hazırlanmış tanımlayıcı verileri ve uygulama talimatlarını içeren en az bir 
tam set tamir tasarımından kaynaklı sürekli uçuşa elverişlilik talimatına 
gelen değişikliği, bu tamiri gerçekleştirecek her bir hava aracı kullanıcısına 
sağlamalıdır.
Talimatlardaki değişiklikler tamamlanmadan önce; tamir edilmiş ürün, parça 
veya teçhizat, Genel Müdürlük mutabakatı alınmak şartıyla ve sınırlı kullanım 
süresi için servise verilebilir.
Talimatlardaki söz konusu değişiklikler, talimatların gereğini yerine getirmesi 
beklenen herhangi bir kişiye talep edilmesi halinde sağlanmalıdır.
Büyük bakımlarla (Overhaul vb.) ilgili sürekli uçuşa elverişlilik talimatlarına 
gelen değişikliklerin bir kısmı veya bazı el kitapları, ürünün hizmete giriş tari-
hinden sonra yayımlanabilir. Ancak bu talimat ve elkitapları, ürünün söz ko-
nusu büyük bakımı ile ilgili ömür veya uçuş saati/adedine ulaşmasından önce 
hazır ve erişebilir olmalıdır.
(b) Tamirin ilk onaylanmasından sonra, tamir tasarım onayı belge sa-
hibi tarafından sürekli uçuşa elverişlilik talimat değişikliklerine güncel-
leme yapılırsa, belge sahibi tarafından bu güncellemeler ürünün bütün 
kullanıcılarına ve ayrıca talep edilmesi halinde bu talimatların gereğini yerine 
getirmesi beklenen herhangi bir kişiye sağlanmalıdır.
Sürekli uçuşa elverişlilik talimat değişikliklerine gelen güncellemelerin 
dağıtımının nasıl yapıldığını gösteren program Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.

21.A.451 Yükümlülükler ve TPO İşaretlemesi
(a) Her bir büyük tamir tasarımı onayı belge sahibi:
1. Aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidir:
(i) 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 ve 21.A.449 
maddelerinde belirtilen yükümlülükleri.
(ii) Uygun olduğunda, 21.A.433 maddesi (b) bendi çerçevesinde; tip sertifikası, 
tamamlayıcı tip sertifikası ve APU TTSU yetkilendirme belge sahibi ile yapılan 
işbirliğinin gerektirdiği yükümlülükleri.
2. 21.A.804 maddesi (a) bendine göre TPO harflerini içeren işaretlemeyi 
gerçekleştirmelidir.
(b) 21.A.44 maddesinin uygulandığı tip sertifikası veya APU TTSU yet-
kilendirme belge sahipleri hariç, küçük tamir tasarım onayı belge sahibi 
aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidir:
1. 21.A.4, 21.A.447 ve 21.A.449 maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmelidir ve
2. 21.A.804 maddesi (a) bendine göre TPO harflerini içeren işaretlemeyi 
gerçekleştirmelidir.

(ALTBÖLÜM N    UYGULANABİLİR DEĞİL)



126

Tablo-12

ALTBÖLÜM O    TTSU

21.A.601 Kapsam
(a) Bu Altbölüm TTSU yetkilendirmesinin yayımlanması ile ilgili prosedürü ve 
bu tür yetkilendirmeler için başvuru veya belge sahiplerinin hak ve yükümlül-
üklerini tanımlar.

21.A.602A Başvuru İçin Uygunluk
TTSU elemanını üreten veya üretmeye hazırlanan ve 21.A.602B maddesi çer-
çevesinde kabiliyetini göstermiş veya gösterme aşamasında olan herhangi bir 
özel veya tüzel kişi TTSU yetkilendirmesi için başvuru sahibi olarak uygun 
kabul edilir.

21.A.602B Kabiliyet Gösterimi
TTSU yetkilendirmesi için herhangi bir başvuru sahibi kabiliyetini aşağıda 
tanımlanan şekilde göstermelidir:
(a) Üretim için, Altbölüm G‘ye uygun olarak yayımlanmış üretim organizasyon 
onayına sahip olarak veya Altbölüm F’de belirtilen prosedürlere uyum gös-
tererek ve
(b) Tasarım için:
1. Yardımcı Güç Ünitesi (APU) için, Altbölüm J‘ye uygun olarak Genel Müdürlük 
tarafından yayımlanan tasarım organizasyon onayına sahip olarak;
2. Diğer bütün TTSU elemanları için, bu Talimat (SHT-21) ile uyum göstermek 
amacıyla gerekli özel tasarım uygulamalarını, kaynakları ve faaliyet sırasını 
tanımlayan prosedürleri kullanarak.

21.A.603 Başvuru
(a) TTSU yetkilendirmesi için başvuru, Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş 
biçim ve usulde, 21.A.605 maddesinin gerektirdiği bilgileri içerecek şekilde 
yapılmalıdır.
(b) 21.A.611 maddesi kapsamında bir seri küçük değişikliğin yapılması 
öngörüldüğünde, Başvuru sahibi, başvuru formunda TTSU elemanının ana 
model numarasını ve ilgili parça numaralarını ardından açık parantez kulla-
narak belirtmelidir. Bu açık parantez ilerde olabilecek değişiklilerin harf veya 
numara (ya da bunların kombinasyonları) şeklinde gösteriminde kullanılacaktır.

21.A.604 Yardımcı Güç Ünitesi (APU) İçin TTSU Yetkilendirmesi
APU TTSU yetkilendirmesi ile ilgili olarak:
(a) 21.A.603, 21.A.606(c), 21.A.610 ve 21.A.615 maddelerine istisnai bir durum 
olarak, 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 
maddeleri uygulanır. Ancak tip sertifikası yerine 21.A.606 maddesine uygun 
olarak TTSU yetkilendirmesi yayımlanır.
(b) Tasarım değişikliklerinin onayı için 21.A.611 maddesine istisnai bir durum 
olarak, Altbölüm D veya E uygulanır. Altbölüm E uygulandığında, tamamlayıcı 
tip sertifikası yerine ayrı bir TTSU yetkilendirmesi yayımlanır.
(c) Tamir tasarımlarının onaylanmasında Altbölüm M uygulanır.
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21.A.605 Veri Gereksinimleri
Başvuru sahibi aşağıdaki dokümanları Genel Müdürlüğe sunmalıdır:
(a) Başvuru sahibinin, bu Altbölüm kapsamında tanımlanan gereksinimleri 
karşıladığını gösteren uyum beyanı;
(b) Tasarım ve Performans Beyanı (TPB);
(c) Uygulanabilir TTSU’da istenen gerekli teknik verilerin bir kopyası.
(d) Altbölüm G çerçevesinde uygun bir Üretim Organizasyon Onayı almak 
amacıyla 21.A.143 maddesinde belirtilen El Kitabı (veya El Kitabına atıf) veya 
Üretim Organizasyon Onayı olmadan Altbölüm F çerçevesinde üretim yapmak 
amacıyla 21.A.125A maddesi (b) bendinde belirtilen El Kitabı (veya El Kitabına 
atıf).
(e) APU için, Altbölüm J kapsamında uygun bir Tasarım Organizasyon Onayı 
almak amacıyla 21.A.243 maddesinde belirtilen El Kitabı (veya el kitabına bir 
atıf).
(f) Tüm diğer TTSU elemanlar için, 21.A.602B maddesi (b)(2) alt bendinde be-
lirtilen prosedürler.

21.A.606 TTSU Yetkilendirmesinin Yayımlanması
Başvuru sahibi, aşağıda belirtilen maddeleri sağladığında, Genel Müdürlük 
tarafından yayımlanan TTSU yetkilendirmesine sahip olmaya hak kazanır:
(a) 21.A.602B maddesi kapsamında kabiliyetin gösterilmesi ve
(b) Elemanın, uygulanabilir TTSU da belirtilen teknik koşullar ile uyumlu 
olduğunu göstermesi ve buna karşılık gelen uyum bildirimini sunması.
(c) 21.A.609 maddesinde belirtilen yükümlülükleri karşılamaya hazır olduğunu 
açıkça ifade etmesi.

21.A.607 TTSU Yetkilendirmesi İmtiyazları
TTSU yetkilendirmesi sahibi, TTSU elemanını üretme ve uygun TTSU 
işaretlemesi yapabilme hakkına sahip olur.

21.A.608 Tasarım ve Performans Beyanı (TPB)
(a) TPB en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:
1. 21.A.31 maddesi (a) ve (b) bentleri kapsamında TTSU elemanını, ilgili 
tasarım ve test standardını tanımlayan bilgileri;
2. Uygun olduğunda, doğrudan ya da diğer tamamlayıcı dokümanlara atıf 
yoluyla TTSU elemanının hesaplanmış performansını;
3. TTSU Elemanının ilgili TTSU’yu karşıladığına dair bir uyum beyanını;
4. İlgili test raporlarına atıfları;
5. İlgili Bakım, Büyük Bakım (Overhaul ve Tamir El kitaplarına atıfları);
6. İlgili TTSU’nun değişik seviyelerde uyum gösterimine izin vermesi duru-
munda, gösterilen uyumun seviyesini;
7. 21.A.610 maddesine göre kabul edilen sapmaların listesini.
(b) TPB, TTSU yetkilendirmesi belge sahibi veya yetkilendirdiği bir temsilci 
imzası ile tarih belirtilerek sunulur.
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21.A.609 TTSU Yetkilendirmesi Sahiplerinin Yükümlülükleri
Bu Altbölüm çerçevesinde TTSU Yetkilendirmesi sahibi:
(a) TTSU elemanının tasarım verilerine uygun olduğunu ve montaj için em-
niyetli olduğunu güvence altına alacak şekilde, her bir TTSU elemanını Alt-
bölüm F veya G’ye uygun olarak üretmelidir.
(b) TTSU yetkilendirmesi yayımlanmış her bir TTSU elemanının bütün model-
leri için, tüm teknik veri ve kayıtların güncel bir dosyasını 21.A.613 maddesine 
uygun olarak hazırlamalı ve idame ettirmelidir.
(c) TTSU elemanı için uygulanabilir uçuşa elverişlilik şartnamelerinin 
gerektirdiği tüm el kitaplarını hazırlamalı, idame ettirmeli ve güncellemelidir.
(d) TTSU Elemanının kullanımı ve bakımı için gerekli olan Bakım, Büyük Bakım 
(Overhaul ve Tamir El kitaplarının ve bu el kitaplarında yapılan değişikliklerin 
elemanın kullanıcılarına ve talep edildiğinde Genel Müdürlüğe hazır ve 
erişilebilir olması sağlanmalıdır.
(e) Her bir TTSU elemanını 21.A.807 maddesine uygun olarak işaretlemelidir.
(f) 21.A.3A, 21.A.3B ve 21.A.4 maddeleri ile uyumlu olmalıdır.
(g) 21.A.602B maddesinde belirtilen gereksinimleri karşılamayı sürdürmelidir.

21.A.610 Sapma Onayı
(a) TTSU performans standardından herhangi bir sapma için onay talep eden 
üretici, eşdeğer emniyet seviyesi sağlayan tasarım özellikleri veya diğer un-
surlar ile sapma talep edilen standartların telafi edildiğini göstermelidir.
(b) Sapma onay talebi, ilgili tüm verilerle birlikte Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.

21.A.611 Tasarım Değişiklikleri
(a) TTSU yetkilendirmesi sahibi, Genel Müdürlükten ilave bir yetkilendirmeye 
gerek duymadan küçük tasarım değişikliklerini (büyük değişiklik olmayan 
herhangi bir değişiklik) yapabilir. Bu durumda, değişiklik yapılan elemanın 
asıl model numarası korunmalı (küçük değişiklikleri tanımlamak için parça 
numarası değişikliği yapılmalıdır) ve yetki sahibi 21.A.603 maddesi (b) bendi 
ile uyum için gerekli olan güncellenmiş verileri Genel Müdürlüğe gönderme-
lidir.
(b) TTSU yetkilendirmesi sahibi tarafından yapılan tasarım değişikliği, TTSU 
ile uyumu belirlemek için geniş bir inceleme gerektirecek kadar kapsamlı ise 
bu değişiklik büyük değişiklik olarak tanımlanır. Bu tür bir değişiklikten önce, 
yetki sahibi TTSU elemanına yeni bir tip veya model tahsis etmeli ve 21.A.603 
maddesi çerçevesinde yeni bir yetkilendirme için başvuru yapmalıdır.
(c) TTSU Elemanı için uyum beyanı sunan TTSU yetkilendirmesi sahi-
bi dışındaki herhangi bir özel veya tüzel kişi tarafından yapılan tasarım 
değişikliği onay talebi, talep sahibi 21.A.603 maddesi çerçevesinde ayrı bir 
TTSU yetkilendirmesi için başvuru yapmadıkça, Altbölüm O çerçevesinde uy-
gun değildir.
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21.A.613 Kayıt Saklama
Kalite sisteminde tanımlı kayıt saklama gereksinimlerine ilave olarak; test 
edilen TTSU elemanının muayene kayıtları dâhil tüm ilişkili tasarım bilgileri, 
teknik resimleri ve test raporları Genel Müdürlük erişimine açık olmalıdır. 
Söz konusu kayıtlar, TTSU elemanının ve bu elemanın takıldığı tip sertifikalı 
ürünün sürekli uçuşa elverişliliğini güvence altına almak için gerekli bilgileri 
sağlamak üzere muhafaza edilmelidir.

21.A.615 Genel Müdürlük Tarafından Yapılacak Muayeneler
TTSU yetkilendirmesi için başvuru veya yetki sahibi, Genel Müdürlüğün talep 
etmesi halinde aşağıdakileri gerçekleştirmesine izin vermelidir:
(a) Herhangi bir teste gözlemci olarak katılmasına.
(b) TTSU Elemanının teknik veri dosyalarını incelemesine.

21.A.619 Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) TTSU yetkilendirmesi süresiz olarak yayımlanır. Yetki, aşağıdakiler 
gerçekleşmediği sürece geçerliliğini korur:
1. TTSU yetkilendirmesinin alındığı anda istenen koşulların artık 
sağlanamaması veya
2. Yetki sahibinin 21.A.609 maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine get-
irememesi veya
3. TTSU Elemanının kullanım esnasında kabul edilemez tehlikelere yol 
açtığının görülmesi veya
4. Yetkinin; Genel Müdürlük tarafından askıya alınması veya iptal edilmesi.
(b) Askıya alma veya iptal durumunda, yetki belgesi Genel Müdürlüğe iade 
edilmelidir.

21.A.621 Devredilebilirlik
Belge sahibinin mülkiyet değişikliği haricinde, bu Talimat çerçevesinde 
yayımlanan TTSU yetkilendirmesi devredilemez. Mülkiyet değişikliği önemli 
bir değişikliktir ve bu nedenle 21.A.147 ile 21.A.247 maddelerinde belirtilen 
gereksinimlere uyum gösterilmelidir.
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Tablo-13

ALTBÖLÜM P    ÖZEL UÇUŞ İZNİ

21.A.701 Kapsam
(a) Özel Uçuş İzni Belgesi bu Altbölüme uygun olarak uygulanabilir uçuşa 
elverişlilik gereksinimlerini karşılamayan veya karşıladığı gösterilmemiş olan 
ama belirlenmiş koşullar altında emniyetli uçuş yapabilme kabiliyetine sahip 
hava aracı için ve aşağıdaki amaçlara yönelik olarak yayımlanır:
1. Geliştirme;
2. Düzenlemeler veya sertifikasyon şartnameleri ile uyum gösterimi;
3. Tasarım organizasyonları veya üretim organizasyonları mürettebat eğitimi;
4. Yeni üretilen hava aracının üretim uçuş testleri;
5. Üretimdeki bir hava aracının üretim tesisleri arasında uçurulması;
6. Hava aracının müşteri kabulü için uçurulması;
7. Hava aracının teslimi veya ihracının yapılması;
8. Hava aracının Otorite kabulü için uçurulması;
9. Müşteri mürettebat eğitimi de dâhil pazar araştırması;
10. Fuar, sergi ve hava gösterisi;
11. Hava aracının, bakım veya uçuşa elverişlilik gözden geçirmesinin 
gerçekleştirileceği bir konuma veya bir depolama yerine uçurulması;
12. Normal menzilinin ötesinde su üzerinde veya iniş için yeterli tesisler veya 
uygun yakıtın olmadığı karasal alanlar üzerinde uçuşları gerçekleştirmek 
amacı ile bir hava aracının sertifikalandırılmış azami kalkış kütlesinin üzer-
inde bir ağırlıkta uçurulması;
13. Rekor kırma, hava yarışı veya benzeri bir yarışma;
14. Uygulanabilir uçuşa elverişlilik gereksinimlerini karşılayan hava aracının 
çevresel gereksinimlere uygun bulunması öncesinde uçurulması;
15. Karmaşık olmayan bireysel hava aracı veya uçuşa elverişlilik sertifikası 
veya tahditli uçuşa elverişlilik sertifikasının uygun olmadığı hava aracı tipleri 
ile yapılan ticari olmayan uçuş faaliyetleri (hava aracının kendi kategorisinde 
yapılacak eğitim uçuşları dahil);
16. Azami kalkış kütlesi 4 kg’dan 150 kg’a kadar olan İnsansız Hava Araçlarının 
uçuş faaliyetleri.
(b) Bu Altbölüm Özel Uçuş İzni Belgesi yayımlanması ve ilgili uçuş koşullarının 
onaylanması için prosedürleri tanımlar. Ayrıca, söz konusu izinler ve ilgili uçuş 
koşullarının onayı için başvuru yapanlar ile söz konusu izin ve onaylara sahip 
olanların hak ve yükümlülüklerini belirler.

21.A.703 Başvuru İçin Uygunluk
(a) Herhangi bir özel veya tüzel kişi Özel Uçuş İzni Belgesi için başvuru sahibi 
olabilir. Ancak 21.A.701 maddesi (a)15 alt bendindeki amaçla talep edilen bir 
Özel Uçuş İzni Belgesi için başvuru sahibi hava aracının sahibi olmalıdır.
(b) Uçuş koşullarının onayı için herhangi bir özel veya tüzel kişi başvuru sahibi 
olabilir.
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21.A.707 Özel Uçuş İzni İçin Başvuru
(a) 21.A.703 maddesine uygun olarak ve başvuru sahibine Özel Uçuş İzni 
Belgesi yayımlama imtiyazı verilmediği durumlarda, Özel Uçuş İzni Belgesi 
için başvuru, Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş biçim ve usulde, Genel 
Müdürlüğe yapılmalıdır.
(b) Özel Uçuş İzni Belgesi için her bir başvuru aşağıdakileri içermelidir:
1. 21.A.701 maddesine uygun olarak uçuş veya uçuşların amacı;
2. Hava aracının uygulanabilir uçuşa elverişlilik gereksinimleri ile uyum 
göstermediği durumları;
3. 21.A.710 maddesine uygun olarak onaylanmış uçuş koşullarını.
4. Tasarım ve üretim aşamasında olan veya geliştirme projelerinde uçurulması 
düşünülen veya amatör yapım hava araçları için; uçuşa katılan kişilerden 
söz konusu özel uçuş ve hava aracının konfigürasyonu ile ilgili farkında 
olduklarına ve sorumluluğu kabul ettiklerine dair uçuş öncesinde taahhüt 
alınması ve eğitimlerine ilişkin yöntem ve belgeleri,
5. Hava aracı üzerine uyarıcı bilgilerin konulması için kullanılacak yöntemi.
6. Uçuşun amacına uygun şekilde hazırlanmış mali mesuliyet sigortalarını
7. Hava aracı teknik bilgileri ve uygulanabilirse bakım durumunu
8. Başka bir ülkeden ithal ediliyorsa; ihraç ve tescilden düşme belgelerini
9. Uçuşu gerçekleştirecek uçuş ekibinin sağlık ve lisans belgelerini
10. Gerekli görülmesi halinde test sonuçları, bakım çıkış sertifikası, teknisyen 
taahhüdü vb. Genel Müdürlüğün istediği diğer bilgi ve belgeleri.
(c) Uçuş koşullarının, Özel Uçuş İzni Belgesi başvurusu esnasında henüz onaylı 
olmadığı durumda, uçuş koşulları onay başvurusu 21.A.709 maddesine uygun 
olarak yapılmalıdır.

21.A.708 Uçuş Koşulları
Uçuş koşulları aşağıdakileri içerir:
(a) Özel Uçuş İzni Belgesi talep edilen konfigürasyonları,
(b) Hava aracının emniyetli kullanımı için gerekli, aşağıdakileri içeren her 
türlü koşul veya kısıtlamaları:
1. Hava aracı uçuşları ile ilgili güzergâh veya hava sahası veya her ikisi için 
gereken koşul veya kısıtlamalar;
2. Hava aracı uçuş mürettebatı için belirlenen koşul veya kısıtlamalar;
3. Uçuş mürettebatı dışındaki kişilerin taşınması ile ilgili kısıtlamalar;
4. Kullanım sınırlamaları, sağlanması gereken özel prosedürler veya teknik 
koşullar;
5. Özel uçuş test programı (eğer uygulanabilirse);
6. Bakım talimatlarını ve uygulama yöntemlerini içeren özel sürekli uçuşa 
elverişlilik düzenlemeleri;
(c) Hava aracının Alt Bent (b)’de belirtilen koşul ve kısıtlamalar altında emni-
yetli uçuş kabiliyetine sahip olduğunu gösteren kanıtları;
(d) Belirlenen koşullar içerisinde kalmak amacıyla, hava aracı konfigürasyonu-
nun kontrolü için kullanılan yöntemi.
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21.A.709 Uçuş Koşullarının Onayı İçin Başvuru
(a) 21.A.707 (c) maddesine uygun olarak ve başvuru sahibine uçuş koşullarını 
onaylama imtiyazı verilmediği durumda, uçuş koşulları onay başvurusu, 
Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş biçim ve usulde Genel Müdürlüğe 
yapılmalıdır.
(b) Uçuş koşullarının onayı için yapılan her başvuru aşağıdakileri içermelidir:
1. Önerilen uçuş koşullarını;
2. Bu koşulları destekleyen dokümantasyonu ve
3. Hava aracının 21.A.708 maddesi (b) bendindeki koşul veya kısıtlamalar 
kapsamında emniyetli uçuş kabiliyeti olduğuna dair beyanı.

21.A.710 Uçuş Koşullarının Onayı
(a) Uçuş koşullarının onayı “tasarım emniyeti” ile ilişkili olduğunda, uçuş 
koşulları:
1. Genel Müdürlük veya
2. Uygun biçimde onaylanmış tasarım organizasyonu tarafından 21.A.263 
maddesi (c)(6) alt bendinde tanımlanan imtiyaz kapsamında onaylanmalıdır.
(b) Uçuş koşullarının onayı, “tasarım emniyeti” ile ilişkili olmadığında, uçuş 
koşulları; Genel Müdürlük tarafından veya Özel Uçuş İzni Belgesini yayımlama 
yetkisine de sahip olan uygun biçimde onaylanmış bir organizasyon tarafından 
onaylanmalıdır.
(c) Uçuş koşullarını onaylamadan önce Genel Müdürlük veya onaylı organi-
zasyon, hava aracının belirtilen koşul ve kısıtlamalar kapsamında emniyetli 
uçuş kabiliyetine sahip olduğundan emin olmalıdır. Genel Müdürlük, bu amaç 
kapsamında gerekli muayene veya testleri yapabilir veya başvuru sahibinin 
yapmasını talep edebilir.
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21.A.711 Özel Uçuş İzninin Yayımlanması
(a) Özel Uçuş İzni Belgesi (SHGM Form 20a) Genel Müdürlük tarafından 
yayımlanabilir.
(b) Uygun biçimde onaylanmış tasarım organizasyonu, 21.A.708 maddesinde 
belirtilen uçuş koşulları 21.A.710 maddesine göre onaylanmış olduğunda, 
21.A.263 maddesi (c)7 alt bendinde sağlanan imtiyaz çerçevesinde Özel Uçuş 
İzni Belgesi (SHGM Form 20b) yayımlayabilir.
(c) Uygun biçimde onaylanmış üretim organizasyonu, 21.A.708 maddesinde 
belirtilen uçuş koşulları 21A.710 maddesine göre onaylanmış olduğunda, 
21.A.163 maddesi (e) bendinde sağlanan imtiyaz çerçevesinde Özel Uçuş İzni 
Belgesi (SHGM Form 20b) yayımlayabilir.
(d) Uygun biçimde onaylanmış Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Organizasy-
onu, 21.A.708 maddesinde belirtilen uçuş koşulları 21.A.710 maddesine göre 
onaylanmış olduğunda, SHT-M Talimatı M.A.711 maddesinde sağlanan imti-
yaz çerçevesinde Özel Uçuş İzni Belgesi(SHGM Form 20b) yayımlayabilir.
(e) Özel Uçuş İzni belgesi, 21.A.710 maddesine göre onaylanmış tüm koşul ve 
kısıtlamalar ile birlikte uçuşun amaçlarını belirtmelidir.
(f) (b), (c) veya (d) bentlerine göre yayımlanan Özel Uçuş İzni Belgelerinin bir 
kopyası ve ilgili uçuş koşulları 3 iş gününü geçmeyecek şekilde ilk fırsatta 
Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.
(g) (b), (c) veya (d) bentlerine uygun olarak bir organizasyonun yayımladığı 
özel uçuş izni için, 21.A.723 maddesi (a) bendinde belirtilen koşullardan her-
hangi birinin karşılanmadığına dair kanıt olması durumunda, bu organizasyon 
ilgili Özel Uçuş İzni Belgesini hemen iptal ederek Genel Müdürlüğü ivedilikle 
bilgilendirmelidir.

21.A.713 Değişiklikler
(a) Özel Uçuş İzni Belgesi için oluşturulmuş uçuş koşullarını veya ilgili kanıtları 
geçersiz kılan herhangi bir değişiklik, 21.A.710 maddesine göre onaylanmalıdır. 
İlgili olduğunda başvuru, 21.A.709 maddesine göre yapılmalıdır.
(b) Özel Uçuş İzni Belgesinin içeriğini etkileyen bir değişiklik, 21.A.711 mad-
desine göre yeni bir özel uçuş izni yayımlanmasını gerektirir.

21.A.715 Dil
El kitapları, plakalar, listeler, gösterge işaretlemeleri ve uygulanabilir sertifi-
kasyon şartnamelerinin gerektirdiği diğer bilgiler Genel Müdürlük tarafından 
kabul edilebilir olan dillerde sunulmalıdır.

21.A.719 Devredilebilirlik
(a) Özel Uçuş İzni Belgesi devredilemez.
(b) (a) bendinin aksine, 21.A.701 maddesi (a)(15) alt bendinde belirtilen amaç 
doğrultusunda düzenlenen Özel Uçuş İzni Belgesi, hava aracı mülkiyeti el 
değiştirdiğinde, hava aracının aynı tescilde kalması şartıyla hava aracı ile bir-
likte yeni malike devredilebilir.
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21.A.720 Özel Uçuş İznine Tabi Hava Araçlarının İthal ve İhracı
(a) Özel Uçuş İzni Belgesi kapsamına giren hava araçlarının Türkiye’ye ithal 
edilmesi için başvuru sahibi Genel Müdürlüğe aşağıdakileri sağlamalıdır;
1. Hava aracının ithal edildiği ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından ül-
kemize hitaben son 6 ay içerisinde düzenlenmiş olan “İhraç Uçuşa Elverişlilik 
Belgesi/Sertifikası” veya eşdeğer bir doküman veya yeni hava aracı ise hava 
aracının üreticisi tarafından yayınlanan uygunluk belgesini,
2. Hava aracının ithal edildiği ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından 
düzenlenmiş Özel Uçuş İzni Belgesi’ni (Permit to Fly) veya eşdeğer belgeyi,
(b) Özel Uçuş İzni Belgesi kapsamına giren hava araçlarının başka bir ülkeye 
ihraç edilmesi için başvuru sahibi;
1. İhraç Uçuşa Elverişlilik Belgesi için başvuru formunu doğru ve eksiksiz 
şekilde doldurup Genel Müdürlüğe göndermelidir.
2. Uygulanan bakım, tamir, modifikasyon vb. işlemlerin kayıtlarını ve üret-
ici tarafından zorunlu tutulan servis bülten, bakım talimatı vb. doküman-
larda geçen işlemlerin uygulandığını gösteren belgeleri Genel Müdürlüğe 
sunmalıdır.
3. Genel Müdürlük tarafından yapılacak denetim ve incelemeler için hava 
aracına erişim imkanı sağlamalıdır.
(c) İhraç edilecek ülke otoritesi tarafından talep edilen gerekliliklere herhangi 
bir uyumsuzluk durumunda bahse konu otorite ile mutabık kalınarak uyumsu-
zluklar ihraç uçuşa elverişlilik sertifikası üzerinde belirtilir.
(d) İhraç edilecek hava aracına ait Özel Uçuş İzni Belgesi Genel Müdürlüğe 
iade edilmelidir.

21.A.721 Muayeneler
Özel Uçuş İzni Belgesi sahibi veya başvuru sahibi, Genel Müdürlüğün talebi 
halinde ilgili hava aracına, her türlü muayene ve kontrol için gerekli erişimi 
sağlamalıdır.

21.A.723 Süre ve Sürekli Geçerlilik
(a) Özel Uçuş İzni Belgesi, azami 12 ay için düzenlenir ve aşağıdaki koşullar 
sağlandığı sürece geçerliliğini korur:
1. Özel Uçuş İzni Belgesi ile ilgili, 21.A.711 maddesi (e) bendinde belirtilen 
koşul ve kısıtlamalara uyulduğu sürece, 2. Özel Uçuş İzni Belgesi Genel Müdür-
lük tarafından askıya alınmadıkça veya iptal edilmedikçe,
3. Hava aracı aynı tescilde kalmaya devam ettikçe,
(b) (a) bendinin tersine 21.A.701(a)(15) ve (16) amaçları doğrultusunda 
yayımlanan Özel Uçuş İzni Belgesi 3 yılda bir Genel Müdürlük tarafından 
yapılacak denetimlerde uygun değerlendirilmesi kaydıyla süresiz olarak 
yayımlanabilir.
(c) Özel Uçuş İzni Belgesinin kullanımından vazgeçilmesi veya iptali duru-
munda, Özel Uçuş İzni Belgesi Genel Müdürlüğe iade edilmelidir.

21.A.725 Özel Uçuş İzninin Yenilenmesi
Özel Uçuş İzni Belgesinin yenilenmesi, 21.A.713 maddesine göre bir değişiklik 
olarak işlem görmelidir.
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21.A.727 Özel Uçuş İzni Belge Sahibinin Yükümlülükleri
Özel uçuş izni sahibi, özel uçuş izni ile ilgili tüm koşul ve kısıtlamaların 
gereğinin yapıldığını ve sürdürüldüğünü güvence altına almaktan sorumludur.

21.A.729 Kayıt Saklama
(a) Uçuş koşullarını açıklamak ve gerekçelendirmek için hazırlanan tüm dokü-
manlar, uçuş koşulları onayı sahibi tarafından Genel Müdürlük erişimine açık 
olacak şekilde muhafaza edilmeli ve hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğini 
güvence altına almak için gerekli bilgileri sağlamak üzere saklanmalıdır.
(b) Onaylı organizasyonların imtiyazı altında özel uçuş izninin yayımlanması 
ile ilgili, muayene kayıtları, uçuş koşullarının onayını destekleyen ve Özel Uçuş 
İzni Belgesinin kendisi de dahil tüm dokümanlar, söz konusu onaylı organi-
zasyon tarafından Genel Müdürlük erişimine açık olacak şekilde muhafaza 
edilmeli ve hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğini güvence altına almak 
için gerekli bilgileri sağlamak üzere saklanmalıdır.

Tablo-14

ALTBÖLÜM Q    ÜRÜN, PARÇA VE TEÇHİZATIN TANIMLANMASI

21.A.801 Ürünlerin Tanımlanması
(a) Ürünlerin tanımlanması aşağıdaki bilgileri içermelidir:
1. Üreticinin adı
2. Ürün tanımlaması
3. Üreticinin seri numarası
4. Genel Müdürlüğün uygun bulduğu diğer bilgiler
(b) Altbölüm G veya F çerçevesinde hava aracı veya motor üreten herhangi bir 
gerçek veya tüzel kişi, bu hava aracını veya motoru (a) Bendinde belirtilen bilg-
ileri içerecek şekilde yanmaya dayanıklı plaka üzerine aşındırma, damgalama, 
kazıma yoluyla veya diğer onaylı yanmaya dayanıklı işaretleme yöntemi ile 
tanımlamalıdır. Tanımlama plakası erişilebilir ve okunabilir şekilde takılmalı 
ve normal kullanım sırasında silinmeyecek ve sökülmeyecek ayrıca bir kazada 
kaybolmayacak ve tahrip olmayacak şekilde önlem alınmalıdır.
(c) Altbölüm G veya F çerçevesinde pervane, pervane pali veya pervane göbeği 
üreten özel veya tüzel bir kişi (a) Bendinde belirtilen bilgileri; plaka, aşındırma, 
damgalama, kazıma veya diğer onaylı yanmaya dayanıklı işaretleme yöntemi 
ile söz konusu parçaların kritik olmayan bir yüzeyine tanımlamalıdır. Bu bilg-
iler normal kullanım sırasında silinmeyecek veya sökülmeyecek ayrıca bir ka-
zada kaybolmayacak ve tahrip olmayacak şekilde önlem alınmalıdır.
(d) İnsanlı balonlar için, (b) Bendinde belirtilen tanımlama plakası, balon kub-
besi üzerine takılmalı ve mümkünse balon şişirilmiş durumda iken kullanıcının 
okuyabileceği bir yere yerleştirilmelidir. İlave olarak; sepet, yük askı ünitesi ve 
herhangi bir ısıtma ünitesi de üreticinin adı, parça numarası (veya eşdeğeri) ve 
seri numarası (veya eşdeğeri) ile kalıcı ve okunabilir olarak işaretlenmelidir.
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21.A.803 Tanımlama Verilerinin Muhafazası
(a) Genel Müdürlüğün onayı olmadan; herhangi bir hava aracı, motor, pervane, 
pervane pali ve pervane göbeği için 21.A.801 maddesi (a) bendinde belirtilen 
tanımlama bilgileri ve APU için 21.A.807 maddesi (a) bendinde belirtilen 
tanımlama bilgileri hiç kimse tarafından sökülemez, değiştirilemez veya 
yerleştirilemez.
(b) Genel Müdürlüğün izni olmadan 21.A.801 ve APU için 21.A.807 maddeler-
inde belirtilen herhangi bir tanımlama plakası hiç kimse tarafından sökül-
emez ve takılamaz.
(c) (a) ve (b) Bentlerine istisnai bir durum olarak, ilgili uygulanabilir mev-
zuat kapsamında bakım işi gerçekleştiren herhangi özel veya tüzel bir kişi, 
Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş yöntem, teknik ve uygulamalara uygun 
olarak:
1. Hava aracı, motor, pervane, pervane pali veya pervane göbeği üzerindeki 
21.A.801 maddesi (a) bendinde belirtilen tanımlama bilgilerini ve APU üzer-
indeki 21.A.807 maddesi (a) bendinde belirtilen tanımlama bilgilerini söke-
bilir, değiştirebilir, yerleştirebilir veya
2. Bakım işlemleri sırasında gerekli olduğunda, 21.A.801 maddesinde veya 
APU için 21.A.807 maddesinde belirtilen bir tanımlama plakasını sökebilir.
(d) Hiç kimse; Alt bent (c)(2)’ye uygun olarak sökülen bir tanımlama plakasını, 
başka bir hava aracı, motor, pervane, pervane pali veya pervane göbeğine 
takamaz.

21.A.804 Parça ve Teçhizatın Tanımlanması
(a) Her bir parça veya teçhizat kalıcı ve okunaklı bir şekilde aşağıdakiler ile 
işaretlenmelidir.
1. Uygulanabilir tasarım verilerinde belirtilen şekilde üreticiyi tanımlayan bir 
ad, marka veya sembol,
2. Uygulanabilir tasarım verilerinde belirtildiği şekilde parça numarası,
3. TTSU elemanları hariç, ilgili ürünün tip sertifikası sahibine ait olmayan 
onaylı tasarım verilerine uygun olarak üretilen parça veya teçhizat için TPO 
harfleri
(b) (a) Bendine istisnai bir durum olarak, (a) Bendinin gerektirdiği bilgiler ile 
işaretlenecek parça veya teçhizatın çok küçük olduğu ya da parça veya teçhizatın 
işaretlenmesinin uygulanabilir olmadığı durumlarda, işaretlenemeyen söz ko-
nusu bilgiler, Genel Müdürlük ile mutabık kalınarak parça veya teçhizata ait 
onaylı çıkış dokümanı veya ambalajı üzerinde yer almalıdır.

21.A.805 Kritik Parçaların Tanımlanması
21.A.804 maddesinde belirtilen gereksinime ilave olarak, tip sertifikalı ürünün 
üzerine yerleştirilecek ve “kritik parça” olarak tanımlanmış parçanın üreticisi, 
söz konusu parçayı, parça numarası ve seri numarası ile kalıcı ve okunaklı bir 
şekilde işaretlemelidir.
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21.A.807 TTSU Elemanlarının Tanımlanması
(a) Altbölüm O çerçevesinde TTSU yetkilendirmesi sahibi, her bir TTSU 
elemanını aşağıdaki bilgiler ile kalıcı ve okunaklı şekilde işaretlemelidir:
1. Üreticinin adı ve adresi,
2. TTSU elemanının adı, tipi, parça numarası veya modeli,
3. TTSU elemanının seri numarası veya üretim tarihi ya da her ikisi birden,
4. Uygulanabilir TTSU numarası.
(b) (a) Bendine istisnai bir durum olarak, (a) Bendinin gerektirdiği bilgiler ile 
işaretlenecek parçanın çok küçük olduğu ya da parçanın işaretlenmesinin 
uygulanabilir olmadığı durumlarda, işaretlenemeyen söz konusu bilgileri, 
Genel Müdürlük ile mutabık kalınarak parçaya ait onaylı çıkış dokümanı veya 
ambalajı üzerinde yer almalıdır.
(c) Altbölüm G veya F çerçevesinde APU üreten herhangi bir gerçek veya tüzel 
kişi, üretilen APU’yu (a) Bendinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde yanma-
ya dayanıklı plaka üzerine aşındırma, damgalama, kazıma yoluyla veya diğer 
onaylı yanmaya dayanıklı işaretleme yöntemi ile tanımlamalıdır. Tanımlama 
plakası erişilebilir ve okunabilir şekilde takılmalı ve normal kullanım sırasında 
silinmeyecek ve sökülmeyecek ayrıca bir kazada kaybolmayacak ve tahrip ol-
mayacak şekilde önlem alınmalıdır.
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FORMLAR VE REHBER 
DOKÜMANLAR

1- TC, STC, Tamir ve
Değişiklik Onayları
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TC, STC, Tamir ve Değişiklik Onayları için gerekli başvuru formları ve rehber 
dokümanlar listesi

Form No Belge İsmi Açıklama

SHGM Form 30 Tip Sertifikası Başvuru Formu TC Başvurularında

SHGM Form 31 Büyük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvurusu

SHGM Form 32 Küçük Tamir veya Değişiklik Tasarımı Başvurusu

SHGM Form 33 STC Başvuru Formu

SHGM Form 36 Uçuş Elkitabında (AFM) Küçük Değişiklik Başvuru 
Formu

SHGM Form 90A Tip Sertifikası Onayı

SHGM Form 90B TCDS 

SHGM Form 91 STC Onayı

SHGM Form 93 Değişiklik Onayı

SHGM Form 94 Tamir Tasarım Onayı

SHGM Form 99 Havaaracı Tip Uygunluk İncelemesi

SHGM Form 100 STC Uygunluk İncelemesi Raporu

SHGM Form 105 Sertifikasyon Programı (Template)

SHGM Form 107 UL Sertifikasyonu Başvuru ve Bilgi Formu



143Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

2- Üretim Organizasyonu 
Onayları



144

Ü
re

tim
O

rg
an

iz
as

yo
nu

O
na

yı
Ü

O
O

 S
ür

ec
i

Ba
şv
ur
u

Do
kü

m
an

İn
ce
le
m
e

Ye
rin

de
De

ne
tim

le
r

On
ay

Ek
ip

Ol
uş
um

u
Uy

um
Ko

nt
ro

l 
Lis

te
si

ve
Pl

an
la

m
a

Ba
şla

ng
ıç

To
pl
an

tıs
ı

Fo
rm

 4
 

M
ül
ak
at
la
rı

Ta
vs

iy
e

Ra
po

ru
ve

Sü
re

kl
iG

öz
et

im
Pl
an

ı

Bu
lg
ul
ar
ın

Ka
pa

nı
şı

Ür
ün

Ör
ne

kl
em

e
Ko

nf
ig

ür
as

yo
n

Yö
ne

tim
i

Al
ty

ük
le

ni
cil

er
vs

TO
O 

ve
ya

An
la
şm

a

SH
GM

 F
or

m
 5

0-
51



Hava Aracı ve Parçalarının Sertifikasyonu SHT-21

145Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Üretim Organizasyonları İş Kapsamı Tablosu

İŞ KAPSAMI / SCOPE OF WORK ÜRÜNLER / PRODUCTS – KATEGORİLER / 
CATEGORIES

A1 Büyük Uçak / Large Aeroplanes 
A2 Küçük Uçak / Small Aeroplanes 
A3 Büyük Helikopter / Large Helicopters 
A4 Küçük Helikopter / Small Helicopters 
A5 Gyroplanes 
A6 Planör / Sailplanes 
A7 Motorlu Planör / Motor Gliders 
A8 İnsanlı Balon / Manned Balloons 
A9 Hava Gemisi / Airships 
A10 Hafif Sportif Uçak / LSA
A11 Çok Hafif Uçak / VLA 
A12 Diğer / Other 

Hava aracı tiplerini belirtin / State aircraft types 
“ 
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

B1 Türbin Motor / Turbine Engines 
B2 Piston Motor / Piston Engines 
B3 Yardımcı Güç Ünitesi / APU’s 
B4 Pervane / Propellers 

“
“
“

C1 Cihaz / Appliances:

C2 Parça / Parts:

Cihaz tiplerini belirtin / State appliance generic 
types 
(e.g., Tyres, Altimeter, etc.) 
Examples include: 
Avionic, Com/Nav/Pulse, Computer System, Air-
craft/Engine/Avionic Instruments, Mechanical/
Electrical/ Gyroscopic/Electronic, Mechanical/
Hydraulic/Pneumatic 

Parça tiplerini belirtin / State part generic types 
(e.g., Wing, Landing Gear, etc.) 
Examples include: 
Structural, Metallic/non-metallic 
Mechanical/Hydraulic/Pneumatic 
Electrical Electronic 

D1 Bakım / Maintenance 
D2 Özel Uçuş İzni / Issue of permit to fly 

Hava aracı tiplerini belirtin / State aircraft types 
Hava aracı tiplerini belirtin / State aircraft types 
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Üretim Organizasyonu Onayları için gerekli başvuru formları ve rehber dokümanlar 
listesi

Form No Belge İsmi Açıklama

SHGM Form 1 Onaylı Servise Verme (Çıkış) 
Sertifikası

Elkitabı ekine konulacak.

SHGM Form 4s Yönetici Personel Bilgi Formu (Serti-
fikasyon)

Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 4 Yönetici Personel Onayı Genel Müdürlükçe yayımlanır

SHGM Form 50 ÜOO Başvuru Formu Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 51 ÜOO Değişiklik Başvuru Formu Organizasyonda büyük 
değişiklik varsa kullanılacak

SHGM Form 52 Hava aracı Uygunluk Beyanı Yetki dahilinde kullanılabilir.

SHGM Form 53 Üretim Organizasyonu Bakım Çıkış 
Sertifikası

Yetki dahilinde kullanılabilir.

SHGM Form 55a ÜOO Sertifikası Genel Müdürlükçe yayımlanır

SHGM Form 55b ÜOO Onay Koşulları Genel Müdürlükçe yayımlanır

SHGM Form 56 ÜOO Tavsiye Raporu Genel Müdürlükçe yayımlanır

SHGM Form 60 Altbölüm F Anlaşma Başvurusu Yalnızca Altbölüm F 
başvurusunda

SHGM Form 65 Mutabakat Mektubu (Subpart F) Genel Müdürlükçe yayımlanır

SHGM Form 106 Parça-Malzeme Uygunluk Sertifikası Örnek 

SHGM Form 135 ÜOO Sürekli Gözetim Planı Genel Müdürlükçe doldurulur.

SHGM Form 136 ÜOO Örnek Ürün İncelemesi Formu Genel Müdürlükçe doldurulur.

SHGM Form 137 Tasarım-Üretim Anlaşma Şablonu 
(Subpart F)

Örnek 

SHGM Form 138 Tasarım-Üretim Anlaşma Şablonu 
(Subpart G)

Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 212 ÜOO Uygunluk Kontrol Listesi Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 213 ÜOO Kontrol Listesi Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 214 POE (Elkitabı) Kontrol Listesi Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 215 POE Onayı Genel Müdürlükçe yayımlanır
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3- Tasarım Organizasyonu 
Onayları
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Tasarım Organizasyonu Onayları için gerekli başvuru formları ve rehber 
dokümanlar listesi

Form No Belge İsmi Açıklama
SHGM Form 4s Yönetici Personel Bilgi Formu (Serti-

fikasyon)
Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 4 Yönetici Personel Onayı Genel Müdürlükçe yayımlanır
SHGM Form 80 TOO Başvuru Formu Başvuru esnasında sunulacak
SHGM Form 81 A-TOO Başvuru Formu Yalnızca A-TOO başvurusunda
SHGM Form 82 TOO Değişiklik Başvuru Formu Organizasyonda büyük 

değişiklik varsa kullanılacak
SHGM Form 83a TOO Sertifikası Genel Müdürlükçe yayımlanır
SHGM Form 83b TOO Onay Koşulları Genel Müdürlükçe yayımlanır
SHGM Form 84 A-TOO Onayı Genel Müdürlükçe yayımlanır
SHGM Form 108 A-TOO Uygunluk Kontrol Listesi 

(TSO)
Örnek 

SHGM Form 109 A-TOO Uygunluk Kontrol Listesi (STC, 
Tamir)

Genel Müdürlükçe doldurulur.

SHGM Form 125 Uçuş Test Organizasyonu 
Değerlendirme Listesi

Genel Müdürlükçe doldurulur.

SHGM Form 126 SW&AEH Faaliyetleri Değerlendirme 
Listesi

Genel Müdürlükçe doldurulur.

SHGM Form 127 Bağımsız İzleme Fonksiyonu Kontrol 
Listesi

Genel Müdürlükçe doldurulur.

SHGM Form 128 Altyüklenici Kontrolü Değerlendirme 
Listesi

Genel Müdürlükçe doldurulur.

SHGM Form 131 TOO İşlem Maddesi Listesi Genel Müdürlükçe doldurulur.
SHGM Form 132 TOO Gözden Geçirme Maddesi Genel Müdürlükçe doldurulur.
SHGM Form 133 TOO Sürekli Gözetim Raporu Genel Müdürlükçe doldurulur.
SHGM Form 134 TOO Nihai Denetim Raporu Genel Müdürlükçe doldurulur.
SHGM Form 151 TOO Elkitabı Örneği Başvuru esnasında sunulacak
SHGM Form 152 ATOO STC Elkitabı Örneği Yalnızca A-TOO başvurusunda
SHGM Form 153 ATOO TSO Elkitabı Örneği Yalnızca A-TOO başvurusunda
SHGM Form 154 ATOO Değişiklik-Tamir Başvuru 

Dosyası Örneği
Yalnızca A-TOO başvurusunda

SHGM Form 155a TOO Checklist for Checkpoint 2 Genel Müdürlükçe doldurulur.
SHGM Form 155b TOO Checklist for Checkpoint 4 Genel Müdürlükçe doldurulur.
SHGM Form 156 Uçuş Test Organizasyonu (FTO) Soru 

Listesi
Yalnızca FTO faaliyetleri

SHGM Form 157 TOO SW & AEH Soru Listesi Yalnızca SW&AEH faaliyetleri
SHGM Form 216 SHT-21 Kontrol Listesi Başvuru esnasında sunulacak
SHGM Form 217 Denetleme Kontrol Listeleri Genel Müdürlükçe doldurulur.
SHGM Form 218 DOH (Elkitabı) Kontrol Listesi Başvuru esnasında sunulacak
SHGM Form 219 DOH Onayı Genel Müdürlükçe yayımlanır
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4-TSO Onayları
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TSO için gerekli başvuru formları ve rehber dokümanlar listesi

Form No Belge İsmi Açıklama

SHGM Form 4s Yönetici Personel Bilgi Formu 
(Sertifikasyon)

Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 4 Yönetici Personel Onayı Genel Müdürlükçe yayımlanır

SHGM Form 34 TSO Başvuru Formu Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 35 TSO Uyum Beyanı Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 92 TSO Yetkilendirme Belgesi Genel Müdürlükçe yayımlanır

SHGM Form 97 TSO Teknik Uygunluk Beyanı Genel Müdürlükçe doldurulur

SHGM Form 139 Tasarım Performans Beyanı (TPB) Örnek
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5- Özel Uçuş İzni ve Uçuş 
Koşulları Onayı
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Özel Uçuş İzni ve Uçuş Koşulları Onayı için gerekli başvuru formları ve rehber 
dokümanlar 

Form No Belge İsmi Açıklama

SHGM Form 18A ÖUİ Uçuş Koşulları Onayı Genel Müdürlükçe yayımlanır 

SHGM Form 18B ÖUİ Uçuş Koşulları Onayı Yetki verilen kuruluşca 
yayımlanır

SHGM Form 20A Özel Uçuş İzni Belgesi Genel Müdürlükçe yayımlanır

SHGM Form 20B Özel Uçuş İzni Belgesi (Kuruluş) Yetki verilen kuruluşca 
yayımlanır

SHGM Form 21 ÖUİ Başvuru Başvuru esnasında sunulacak

SHGM Form 37 ÖUİ Uçuş Koşulları Onayı Başvuru Başvuru esnasında sunulacak

Başvuru esnasında aşağıdaki dokümanlar da Genel Müdürlüğe sunulmalıdır.
1. Yapılacak uçuşun amacını, tarih ve güzergâhı belirten Başvuru Yazısı 
2. Uçuş Ekibi Bilgileri (Pilot Lisansı ve Sağlık Sertifikası) 
3. Uçuşta pilota eşlik etmesi zorunlu teknik personelin uçuşun özel koşullar altında 

yapılacağını bildiğine dair yazılı beyanı
4. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası (Amaca yönelik ve geçerli) 
5. Hava aracı ithal ediliyorsa İhraç U.E Belgesi ya da yazısı
6. Test ve Ferry Uçuş yapılmasında sakınca olmadığına dair Teknisyen Taahhüttü
7. Hava aracı bakımdan çıkmış ise son Bakım Çıkış Sertifikası (CRS)
8. Kullanılmış hava aracı ise AD/SB, Ömürlü Parça ve Bakım Durumu
9. Varsa Özel Koşullar için Bilgi ve Belgeler (Storage, Hard Landing, Accident, vb.)
10. Hizmet Bedeli Dekontu
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HAFİF HAVA ARAÇLARININ 
SERTİFİKASYONU 

TALİMATI                        
(SHT-HHA-S)
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HAFİF HAVA ARAÇLARININ SERTİFİKASYONU TALİMATI                        
(SHT-HHA-S)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından prototip ve/
veya seri üretimi yapılacak U/L, VLA, VLR ve LSA kategori hava araçlarının tasarımı, 
imalatı ve uçuşa elverişliliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Talimat; U/L, VLA, VLR ve LSA kategori hava araçlarının tasarım, 
imalat ve uçuşa elverişlilik işlemlerini yapacak gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık 
Kanunu’na, 10/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun’a ve Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa 
Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyon Yönetmeliği (SHY-21)’in 5 inci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 – (1) Bu talimatta geçen tanım ve kısaltmalar;

a)  Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirmeyi,

b)  EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,

c)  MDT: Mühendislik Değişiklik Tekliflerini,

ç)  Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

d)  Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

e)  ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

f)  ISO 9001: Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından kalite yönetim 
sistemi için yayımlanmış standardı,

g)  Kuruluş (Organizasyon): Bu Talimatın ilgili maddelerine uygun olarak yetki-
lendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işlet-
meleri,

ğ)  LSA Kategori Hava Aracı: Aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olan hafif spor 
hava aracını;

1)  Azami kalkış kütlesi (MTOM) 600 kg’ın üzerinde olmayan,

2)  İniş konfigürasyonundaki (VS0) azami havada tutunabilme hızı, hava aracı-
nın belgelendirilmiş azami kalkış kütlesinde ve en kritik kütle merkezinde 
Kalibre Edilmiş Hava Hızı (CAS) cinsinden 45 knot’ın üzerinde olmayan,
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3)  Pilot dâhil olmak üzere, en fazla iki kişilik azami koltuk kapasitesine sahip,

4)  Pervaneli, türbinli olmayan tek motora sahip,

5)  Basınçlandırılmamış kabine sahip hava aracı,

h)  Onaylayıcı personel: Üretim sonrasında hava aracı veya komponentin üretim 
çıkışından veya servise verilmesinden sorumlu olan personeli,

ı)  Otorite: ICAO üyesi ülkelerin sivil havacılık organizasyonlarından sorumlu 
kurumu,

i)  Özel Uçuş İzin Belgesi: Uygulanabilir uçuşa elverişlilik gereksinimlerini kar-
şılamayan veya karşıladığı gösterilmemiş fakat belirli koşullar altında em-
niyetli uçuş yapma kabiliyetine sahip olan hava aracı uçuşu için düzenlenen 
belgeyi,

j)  Parçalar ve cihazlar: Haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işlet-
me veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü 
alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılım 
ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde 
manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,

k)  Prototip ürün: Gerçek veya tüzel kişi tarafından Ar-Ge çalışmaları neticesin-
de üretilen, fonksiyonel ve tasarımsal doğrulamalarının yapıldığı ilk ürün/
ürünleri,

l)  Sertifikasyon: Ürün, parça veya teçhizatın, organizasyonların veya personelin 
SHY-21 Yönetmeliği veya ilgili Talimatların hükümleri dâhil geçerli gerek-
sinmelerine uyumunun onaylanma şeklini,

m)  Sertifikasyon Programı: Hava aracı Tip Sertifikasyonu kapsamında uçuşa el-
verişlilik kodları, özel koşullar, uyum metotları, teknik bilgi ve çizimlerden 
oluşan dosyanın tamamını,

n)  Sertifikasyon Şartnameleri (CS-Certification Specification): Hava aracı ve/
veya komponentin tasarım, malzeme, imal ekipmanı ve bakımı konusunda 
uyulması gereken asgari standartların tümünü, İngilizce kıslatmaları kulla-
nıyorsak parantez içinde İngilizcelerini de yazalım.

o)  Sürekli Uçuşa Elverişlilik Talimatı (ICA-Instructions for Continued Airworthi-
ness): Hava aracı ve/veya komponentin uçuşa elverişliliğinin sürekliliğinin 
sağlanması amacıyla belirlenmiş bakım talimatlarını,

ö)  Uçuşa Elverişlilik Belgesi: Uçuş test aşamasını tamamlamış, tip sertifikası 
yayımlanmış ve tip sertifikasına uygunluğu onaylanmış U/L, VLA, VLR ve LSA 
kategori hava araçları için verilecek belgeyi,

p)  Uçuşa Elverişlilik Çıkış Dokümanı (Airworthiness Release Document): Hava 
aracı, motor, pervane veya bunlara ait parçaların uçuşa elverişli olduğuna 
dair verilen belgeyi,



166

r)  Ürün: Hava aracı, motor veya pervaneyi,

s)  Üretici/İmalatçı: Tasarımı doğrulanmış ve tip sertifikasına haiz hava aracının 
üretimini gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiyi,

ş)  U/L Kategori Hava Aracı: Aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olan hava aracı;

1)  Azami kalkış kütlesi (MTOM);

a)  Tek koltuklu hava aracı için ilave kurtarma sistemi (Ballistic Rescue System-
BRS) ile birlikte 300 kg’ın üzerinde olmayan,

b)  Çift koltuklu hava aracı için ilave kurtarma sistemi BRS ile birlikte 472,5 
kg’ın üzerinde olmayan,

2)  İniş konfigürasyonundaki (VS0) azami havada tutunabilme hızı, hava aracı-
nın belgelendirilmiş azami kalkış kütlesinde ve en kritik kütle merkezinde 
Kalibre Edilmiş Hava Hızı (CAS) cinsinden 65 km/s üzerinde olmayan,

3)  Pilot dâhil olmak üzere, en fazla iki kişilik azami koltuk kapasitesine sahip,

4)  Pervaneli, türbin olmayan tek motorlu,

5)  Basınçlandırılmamış kabine sahip hava aracı.

t)  VLA Kategori Hava aracı: Aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olan çok hafif 
uçağı;

1)  Azami kalkış kütlesi (MTOM) 750 kg’ın üzerinde olmayan,

2)  İniş konfigürasyonundaki (VS0) azami havada tutunabilme hızı, hava aracı-
nın belgelendirilmiş azami kalkış kütlesinde ve en kritik kütle merkezinde 
Kalibre Edilmiş Hava Hızı (CAS) cinsinden 45 knot’ın üzerinde olmayan,

3)  Pilot dâhil olmak üzere, en fazla iki kişilik azami koltuk kapasitesine sahip,

4)  Tek motorlu,

5)  Yalnızca gündüz VFR şartlarda ve akrobatik olmayan uçuşlar yapmaya haiz.

u)  VLR Kategori Hava Aracı: Aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olan çok hafif 
helikopteri;

1)  Azami kalkış kütlesi (MTOM) 600 kg’ın üzerinde olmayan,

2)  Pilot dâhil olmak üzere, en fazla iki kişilik azami koltuk kapasitesine sahip,

3)  Karmaşık olmayan tasarıma sahip,

4)  Piston motorlu,

5)  Yalnızca gündüz VFR şartlarda ve akrobatik olmayan uçuşlar yapmaya haiz.
ifade eder.

(2) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun ve 
ülkemizin üyesi bulunduğu ICAO ve EASA tarafından yayımlanan belgelerde belirti-
len tanımlar esas alınır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Başvuru, kayıtlar ve kalite
Madde 5 – (1) Bu talimatta geçen, prototip ya da seri üretimi yapılacak olan U/L, VLA, 
VLR ve LSA kategori hava araçlarının tasarımı veya üretimine yönelik mühendislik 
girdileri, gerçek veya tüzel kişi tarafından oluşturulur.

(2) Bir U/L, VLA, VLR ve LSA kategori hava aracının tasarımı veya üretimine yönelik 
mühendislik girdilerindeki değişiklikler MDT (Mühendislik Değişiklik Teklifleri) ile 
dokümante edilir ve arşivlenir.

(3) U/L, VLA, VLR ve LSA kategori hava araçlarının seri üretimini gerçekleştirme saf-
hasında imalatçı kuruluşun ISO 9001 veya muadili kalite belgesine sahip olması 
zorunludur.

(4) U/L, VLA, VLR ve LSA kategori hava araçlarında bulunması gereken asgari teçhi-
zatların listesi bu Talimatın Ek-1’inde verilmiştir.

(5) U/L kategori hava aracının sertifikasyonu için “SHGM Form 107 - UL Başvuru ve 
Bilgi Formu”; VLA, VLR ve LSA kategori hava aracı sertifikasyonu için ise “SHGM Form 
105 - Sertifikasyon Programı Taslağı” başvuru için kullanılır.

Hatalar, arızalar ve kusurlar
Madde 6 – (1) Bu Talimat kapsamında sertifika veya onay sahibi; ürün, parça veya 
teçhizata yönelik sürekli uçuşa elverişliliğin olumsuz yönde etkilenmesine neden 
olan veya olabilecek her türlü kusur, hata ve arıza ile ilgili bilgi ve raporların toplan-
ması, incelenmesi ve analizi için bir sistem kurmalıdır.

(2) Kurulan sisteme yönelik bilgilendirme; ürün, parça veya teçhizatın bilinen tüm 
kullanıcılarına yapılır. Diğer ilgili Yönetmelikler kapsamında yetkilendirilen herhan-
gi bir kuruluşa da istenmesi halinde bilgilendirme yapılmalıdır.

(3) Bu Talimat kapsamında sertifika veya onay sahibi; ürün, parça veya teçhizata yö-
nelik emniyetsiz bir durumla sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hata, arıza, 
kusur veya diğer olayları Genel Müdürlüğe rapor eder.

(4) Bu raporlar, muhtemel emniyetsiz durumun belirlenmesini müteakip, Genel Mü-
dürlük tarafından belirlenmiş biçim ve usulde, 72 saatten geç olmamak kaydıyla en 
kısa sürede Genel Müdürlüğe gönderir.

(5) Raporlanmış bir olay, tasarım veya üretim hatası ile ilgili ise sertifika veya onay 
sahibi veya gerektiğinde hava aracının üzerindeki ilgili komponentin üreticisi kusu-
run nedenini araştırır.

(6) İnceleme sonuçları ve ilgili kusuru gidermek için alınan veya önerilen tedbirler 
Genel Müdürlüğe raporlanır.
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(7) Genel Müdürlük; tespit edilen kusuru gidermek için düzeltici bir işlemin yapıl-
masını gerekli görürse, sertifika veya onay sahibi veya gerektiğinde hava aracının 
üzerindeki ilgili komponentin üreticisi, ilgili verileri Genel Müdürlüğe sağlamalıdır.

Uçuşa elverişlilik direktifleri
Madde 7 – (1) Uçuşa elverişlilik direktifi, kabul edilebilir bir emniyet seviyesini yeni-
den tesis etmek için hava aracı üzerinde gerçekleştirilecek işleri zorunlu kılan, Genel 
Müdürlük tarafından yayımlanan veya kabul edilen bir dokümanı ifade eder.

(2) Genel Müdürlük aşağıdaki durumlarda uçuşa elverişlilik direktifi yayımlar;
a)  Hava aracında veya bu hava aracına takılan motor, pervane, parça veya teç-

hizatlarda kusurdan kaynaklı emniyetsiz bir durum tespit ettiğinde,

b)  Söz konusu durumun başka bir hava aracında var olması veya ortaya çıkması 
halinde.

(3)  Genel Müdürlük, emniyetsiz bir durumu düzeltmek veya bir muayenenin ger-
çekleştirilmesini talep etmek için uçuşa elverişlilik direktifi yayımlanması 
gerektiğinde, sertifika veya onay sahibi:

a)  Uygun düzeltici işlemi veya gerekli muayeneleri, ya da her ikisini birden 
önerir ve bu önerilerin detaylarını Genel Müdürlük onayına sunar.

b)  Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen önerilerin Genel Müdürlük tarafından 
onaylanmasını müteakip, bilinen tüm kullanıcılara, ürün, parça veya teçhi-
zat sahiplerine veya istenmesi halinde, uçuşa elverişlilik direktifine uymak 
durumunda olan herhangi bir (gerçek ve/veya tüzel) kişiye, uygun açıklayıcı 
verileri ve tamamlayıcı talimatları sağlamalıdır.

(4) Bir uçuşa elverişlilik direktifi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:
a)  Emniyetsiz durumun tanımı,

b)  Etkilenen hava aracının tanımı,

c)  Gerekli görülen önlem(ler),

ç)  Gerekli önlem(ler) için uyum zamanı,

d)  Yürürlüğe giriş tarihi.

Tasarım ve üretim arasında koordinasyon
Madde 8 – (1) Her bir tip sertifikası, tip tasarımı değişikliğine dair onay veya tamir 
tasarımı onay sahibi, üretim organizasyonu ile aşağıda belirtilenleri güvence altına 
almak üzere gerekli işbirliğini yapmalıdır:

a)  Tasarım ve üretim arasındaki yeterli seviyede koordinasyonu,

b)  Ürün, parça veya teçhizatın sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanması için ye-
terli desteğin verilmesi.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tip Sertifikasyonu

Tip sertifikasyonu ve uçuşa elverişlilik kodları
Madde 9 – (1) U/L, VLA, VLR ve LSA kategori hava araçlarının tip sertifikasyonunda 
aşağıda belirtilen Uçuşa Elverişlilik Kodları kullanılır;

a)  CS-LSA: Hafif Sportif Hava Aracı Sertifikasyon Şartnamesi

b)  CS-VLA: Çok Hafif Sabit Kanat Sertifikasyon Şartnamesi

c)  CS-VLR: Çok Hafif Döner Kanat Sertifikasyon Şartnamesi

ç)  TR-UL: Türkiye Çok Hafif Hava Aracı Sertifikasyon Şartnamesi (Şartnamenin 
güncel haline Genel Müdürlük internet sayfasından ulaşılabilir.)

Tip sertifikasyon temeli
Madde 10 – (1) Tip sertifikasının veya tahditli tip sertifikasının yayımlanması için 
bildirilecek olan tip sertifikasyon temeli; Genel Müdürlük tarafından yayımlanmış, 
sertifika başvuru tarihinde geçerli olan uygulanabilir uçuşa elverişlilik şartnamesini 
ve varsa herhangi bir özel koşulu içermelidir.

(2) İlgili uçuşa elverişlilik şartnamesi aşağıdaki şartlar nedeniyle tam veya uygun 
emniyet standartlarını içermiyor ise söz konusu ürün için özel koşul olarak adlan-
dırılan özel detaylı teknik gereksinimler Genel Müdürlük tarafından tanımlanır. Bu 
şartlar şunlardır:

a)  Ürünün, uygulanabilir uçuşa elverişlilik şartlarının dayandığı tasarım uygu-
lamalarına göre yeni veya alışılmamış tasarım özelliklerine sahip olması,

b)  Ürünün amaçlanan kullanımının alışılagelmiş olmaması,

c)  Kullanımdaki diğer benzer ürünlerden veya benzer tasarım özelliklerine sa-
hip ürünlerden gelen tecrübenin emniyetli olmayan şartların oluşabileceği-
ni gösteriyor olması.

(3) Başvuru sahibinin başvuru esnasında ürünün tasarım, geliştirme ve testleri için 
daha uzun bir sürenin gerekliliğini belirttiği ve Genel Müdürlüğün bu süreyi onayla-
dığı durumlar dışında, U/L, VLA, VLR ve LSA kategori hava araçları için tip sertifikas-
yonu başvuruları üç yıl geçerlidir.

(4) Bir tip sertifikasının belirlenen zaman sınırı içinde yayımlanmaması veya tip ser-
tifikasının yayımlanmayacağının aşikâr olması durumunda, başvuru sahibi:

a)  Tip sertifikası için yeni bir başvuru yapar veya

b)  Asıl başvurunun uzatılmasını talep eder. Bu durumda, başvuru sahibi tara-
fından seçilecek tarihte geçerli olan, uygulanabilir uçuşa elverişlilik koduna 
uyulabilir. Ancak uyum sağlanacak uçuşa elverişlilik kodunun revizyon tarihi, 
uzatma süresinin ilk başvuru tarihine eklenmesi ile elde edilecek tarihten 
daha önce olamaz.
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(5) Eğer başvuru sahibi, tip sertifikasyonu başvuru tarihinden sonra yayımlanan uçu-
şa elverişlilik koduna gelen bir revizyona uyum göstermeye karar verirse, başvuru 
sahibi Genel Müdürlüğün doğrudan ilişkili bulduğu diğer gereksinimlere de uyum 
gösterir.

Yeni bir tip sertifikası gerektiren değişiklikler
Madde 11 – (1) Genel Müdürlük; tasarım, güç, itki veya ağırlıktaki değişikliklerin, 
geçerli tip sertifikası temeline uyumun tamamıyla yeni bir inceleme gerektirecek 
kadar kapsamlı olduğuna karar verirse, söz konusu ürüne değişiklik öneren herhangi 
bir gerçek veya tüzel kişi yeni bir tip sertifikası için başvuruda bulunur.

Tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimleri ile uyum
Madde 12 – (1) Tip sertifikası veya tahditli tip sertifikası için başvuru sahibi uygula-
nabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimlerine uyumu gösterir 
ve Genel Müdürlüğe uyumun gösterildiğine dair kanıtları sağlar.

(2) Başvuru sahibi, uyum gösterim metotlarını tanımlayan sertifikasyon programını 
Genel Müdürlüğe sunar ve bu doküman sertifikasyon süresi boyunca gerektiği du-
rumlarda güncellenir.

(3) Başvuru sahibi, uyum gösterim metotlarını tanımlayan sertifikasyon programına 
göre, uyumun gerekçelerini uyum dokümanları içinde kayıt altına almakla yüküm-
lüdür.

(4) Başvuru sahibi, uyum gösterim metotlarını tanımlayan sertifikasyon programına 
göre, uygulanabilir tip sertifikasyon temeline uyumu gösterdiğini Genel Müdürlüğe 
beyan etmelidir.

Tip sertifikasının yayımlanması
Madde 13 – (1) Başvuru sahibi, aşağıda belirtilen gereklilikleri karşıladığı anda Ge-
nel Müdürlük tarafından yayımlanan ürün tip sertifikasına sahip olmaya hak kazanır;

a)  Başvuru sahibinin, sertifikasyon programını Genel Müdürlüğe sunarak kabi-
liyetini göstermesi,

b)  Sertifikasyon programına göre uygulanabilir tip sertifikasyon temeline uyum 
gösterdiğine dair beyanı sunması,

c)  Yukarıdakilere ilave olarak;

1) Sertifikalandırılacak ürünün uygulanabilir tip sertifikasyon temelini karşılaması,

2) Karşılanamayan herhangi bir uçuşa elverişlilik gereksiniminin eşdeğer bir emni-
yet seviyesi sağlayacak yöntemlerle telafi edilmesi,

3) Sertifikasyonun talep edildiği kullanımlar için, hiç bir özellik veya karakteristiğin 
emniyetsiz bir durum oluşturmaması,
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4) Tip Sertifikası başvuru sahibinin aşağıda tanımlanan yükümlülükleri de yerine 
getireceğini açıkça ifade etmesi. 

i)  Hatalar, Arızalar ve Kusurlar, Uçuşa Elverişlilik Direktifleri, Tasarım ve Üretim 
Arasında Koordinasyon, Kayıt Saklama, El Kitapları, Sürekli Uçuşa Elverişlilik 
Talimatları konularına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeli ve bu amaçla 
Kabiliyet Gösterim metodunun uygunluğunu göstermek için yeterlilik gerek-
sinimlerini karşılamayı sürdürmelidir.

ii)  Ürün, parça ve teçhizatın tanımlanmasına ilişkin olarak, başvuracağı uygun 
işaretlemeyi tanımlamalıdır.

iii)  Hava aracı tip sertifikası için, hava aracına takılacak motor, pervane veya her 
ikisi birden, bu Talimata göre yayımlanmış veya yayımlanacak bir tip serti-
fikasına sahip olmalı veya uçak konfigürasyonu ile uyumlu olduğuna dair 
motor/pervane üreticisinden onay alınmalıdır.

Tip tasarımı
Madde 14 – (1) Tip tasarımı aşağıdaki bilgileri ve belgeleri içerir ve istenildiğinde 
Genel Müdürlüğe sunulur;

a)  Uygulanabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimlerine 
uyumu gösterilen ürüne ait konfigürasyon ve tasarım özelliklerini tanım-
lamak için gerekli olan teknik resimler, şartnameler ile bu teknik resim ve 
şartnamelerin listesi,

b)  Ürünün uygunluğunu güvence altına almak için gerekli olan, üretim ve mon-
taj yöntemleri, malzemeler ve süreçler ile ilgili bilgiler,

c)  Uygulanabilir uçuşa elverişlilik kodu tarafından tanımlandığı şekilde, sürekli 
uçuşa elverişlilik talimatlarının onaylanmış uçuşa elverişlilik sınırlamaları 
(Airworthiness Limitations) bölümü verileri,

ç)  Aynı tipte daha sonraki ürünlerin uçuşa elverişliliği, gürültü, yakıt ve eg-
zoz emisyon (uygulanabilir olduğunda) karakteristiklerinin belirlenmesinde, 
mukayese yöntemine imkân verecek diğer gerekli veriler.

(2) Her bir tip tasarımı uygun bir şekilde tanımlanmalıdır.

Yer ve uçuş testleri
Madde 15 – (1) Tip sertifikası almak amacıyla yapılan uçuş testleri, Genel Müdürlük 
tarafından belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) Başvuru sahibi Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü ve aşağıda belirtilen uçuş 
testlerini yapar:

a) Uygulanabilir tip sertifikasyon temeli ve çevresel koruma gereksinimleri 
(gürültü, emisyon vb.) ile uyumun belirlenmesi,
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b)  Bu Talimat altında sertifika verilen hava araçları ve bununla ilgili parça ve 
teçhizatın güvenilir ve düzgün bir şekilde çalıştığına dair yeterli kanıtın test, 
analiz vb yöntemlerle Genel Müdürlüğe gösterilmesi.

(3) UL kategori hava aracı için en az 50 saat, LSA, VLA ve VLR kategori hava araçları 
için ise ez az 100 saat uçuş testi gerçekleştirilir.

(4) Başvuru sahibi tarafından Test Programı oluşturulur ve Genel Müdürlüğün onayı 
alınır.

(5) Uçuş testlerini gerçekleştirecek Test Pilotu gereklilikleri Genel Müdürlük tarafın-
dan ayrıca belirlenir.

İncelemeler
Madde 16 – (1) Tip Sertifikası sahibi, ortaklar ve alt yüklenicilerin incelenmesi de 
dâhil Genel Müdürlüğün her türlü incelemeyi yapmasını sağlayacak tedbirleri alır.

(2) Organizasyon, Genel Müdürlüğün istediği raporları gözden geçirmesine, muayene 
yapmasına ve uçuş/yer testlerini gerçekleştirmesine veya bu testlere gözlemci ola-
rak katılmasına müsaade eder.

Değişiklik, tamir ve modifikasyon
Madde 17 – (1) “Tamir”, herhangi bir ürün, parça veya teçhizatın üreticisi tarafından 
ilk servise verilmesini müteakip, hasarın ortadan kaldırılması ve/veya yeniden uçuşa 
elverişli duruma getirilmesini ifade eder. Tasarım faaliyeti gerektirmeden parça veya 
teçhizatın değiştirilmesi yoluyla hasarın ortadan kaldırılması bakım işlemi olarak 
kabul edilir.

(2) Tip tasarımındaki değişiklikler küçük ve büyük olarak sınıflandırılır. “Küçük deği-
şiklik”; kütle, denge, yapısal mukavemet, güvenilirlik, çalışma karakteristikleri, gürül-
tü, egzoz emisyon veya ürünün uçuşa elverişliliğini etkileyen diğer karakteristikleri 
üzerinde önemli bir etkisi olmayan değişikliktir. Bunun haricindeki diğer tüm deği-
şiklikler “Büyük değişiklik” olarak adlandırılır.

(3) Değişiklik, Tamir veya Modifikasyon tasarımları yalnızca Tip Sertifikası Sahibi ta-
rafından yapılır.

(4) Tip Sertifikası Sahibi; gerçekleştirilecek değişiklik, tamir veya modifikasyonun 
uygulanabilir sertifikasyon şartnamelerini ve çevresel koruma gereksinimlerini kar-
şıladığını, uyum gösterilemeyen uçuşa elverişlilik hükümlerinin, eşdeğer bir emniyet 
seviyesini sağlayan unsurlarla telafi edildiğini ve sertifikasyonun talep edildiği kul-
lanımlar için, hiç bir özellik veya karakteristiğin emniyetsiz bir durum oluşturmadı-
ğını göstermek zorundadır.

(5) Tamir tasarımının uygulanabilir sertifikasyon şartnamelerinin ve çevresel koruma 
gereksinimlerinin karşılandığının gösterilmesi ve bunun beyan edilmesi durumunda, 
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tamir tasarımı; Genel Müdürlük tarafından veya Genel Müdürlük ile üzerinde muta-
bık kalınmış bir prosedüre göre tip sertifikası sahibi olan organizasyon tarafından 
onaylanır.

(6) Tamir için kullanılacak parça ve teçhizat, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış 
üretim veya bakım organizasyonu tarafından tip sertifikası sahibinin sağladığı ge-
rekli tüm tasarım verilerine uygun olarak üretilir.

(7) Hava aracına uygulanacak tüm tamir ve modifikasyonlar, üretim organizasyonu 
veya bakım kuruluşu veya Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY-66) 
gerekliliklerini sağlayan bir teknisyen tarafından gerçekleştirilir.

(8) Tip Sertifikası sahibi; tamir veya modifikasyonu gerçekleştirecek organizasyona 
gerekli tüm montaj talimatlarını iletir.

(9) Her bir tamir ve modifikasyon için; tüm ilişkili tasarım bilgileri, teknik resimler, 
test raporları, talimatlar ve yayımlanmış olası sınırlamalar, sınıflandırma gerekçeleri 
ve tasarım onayının kanıtları, tamir tasarımını gerçekleştiren kuruluş ve işletici tara-
fından Genel Müdürlük erişimine açık olacak şekilde muhafaza edilir.

(10) Tip Sertifikası sahibi; değişiklik, tamir veya modifikasyonla ilgili sürekli uçuşa 
elverişlilik talimatlarına gelen güncellemeleri ilgili değişiklik, tamir veya modifikas-
yonun uygulanacağı ürünün bilinen sahiplerine de bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Alternatif Üretim Organizasyonu

Başvuru
Madde 18 – (1) U/L, VLA, VLR ve LSA kategori hava araçlarını üretmek isteyen baş-
vuru sahibinin:

a)  Tasarım sahibi olması veya,

b)  Tasarım sahibi ile uygun bir düzenleme yaparak, üretim ve tasarım arasında 
yeterli düzeyde koordinasyonu güvence altına almış olması gerekir.

(2) Alternatif Üretim Organizasyonu Onayı için başvuru, Genel Müdürlük tarafından 
belirlenmiş biçim ve usulde yapılır.

Kalite sistemi
Madde 19 – (1) Üretici/Üretim organizasyonu, bir kalite sistemi kurduğunu ve idame 
ettirebildiğini Genel Müdürlüğe göstermelidir. Kalite sistemi yazılı olarak tanımlan-
malıdır. Bu kalite sistemi; üreticinin, kendi veya ortaklarının ürettiği ya da tedarikçi-
lerden veya alt yükleniciden temin edilen, her bir ürün, parça veya teçhizatın uygu-
lanabilir tasarım verilerine ve emniyetli kullanıma uygun olduğunu güvence altına 
alabilmesine imkân vermelidir.
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(2) Kalite sistemi, onay kapsamına uygun olarak, aşağıdakiler için kontrol prosedür-
lerini içermelidir:

a)  Doküman yayımı, onayı ve değişikliği,

b)  Tedarikçi ve alt yüklenici değerlendirme, denetim ve kontrolü,

c)  Gelen ürün, parça, malzeme ve teçhizatın (müşteri tarafından sağlanan yeni 
veya kullanılmış ürünler dâhil) uygulanabilir tasarım verilerinde belirtildiği 
şekilde doğrulanması,

ç)  Tanımlama ve izlenebilirlik,

d)  Üretim süreçleri,

e)  Üretim uçuş testleri dâhil muayene ve testler,

f)  Alet, mastar ve test teçhizatının kalibrasyonu,

g)  Uygun olmayan ürün kontrolü,

ğ)  Tasarım onayı başvuru veya belge sahibi ile uçuşa elverişlilik koordinasyonu,

h)  Kayıtların tutulması ve saklanması,

ı)  Personel yeterliliği ve yetkinliği,

i)  Uçuşa elverişlilik çıkış dokümanlarının yayımlanması,

j)  Taşıma, depolama ve paketleme,

k)  İç kalite denetimleri ve düzeltici işlemler,

l)  Onay şartları dâhilinde, onaylanmış tesisler dışında herhangi bir yerde ger-
çekleştirilen çalışma,

m) Hava aracının emniyetli kullanım koşullarının idamesi için üretimin tamam-
lanmasından sonra ana teslimattan önce yapılan işler.

(3) Kontrol prosedürleri herhangi bir kritik parça için özel hükümleri içermelidir.

(4) Bu sistemin yazılı prosedürlerine uyumu ve prosedürlerin yeterliliğini izlemek 
için bağımsız kalite güvence fonksiyonunu içermelidir.

(5) Bu izleme, gerektiğinde düzeltici işlemi güvence altına almak için üretici tarafın-
dan bir veya birden fazla kişinin atandığını ve yetki sınırlarının tanımlandığını; ata-
nan kişilerin sorumluluklarını yerine getirmek için uygun bilgi, altyapı ve deneyim 
sahibi olduklarını, atıfta bulunulan sorumlu yöneticiye geri beslemeyi sağlayacak 
sistemi içerdiğini göstermelidir.

El kitabı
Madde 20 – (1) Organizasyon, Genel Müdürlüğe aşağıdaki bilgileri içeren üretim 
organizasyonu el kitabını sunar:
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a)  Onaylı organizasyonun bu Talimat ile uyumu gösteren üretim organizasyo-
nu el kitabına ve bağlı prosedürlerine her zaman uyumlu olunacağını taah-
hüt eden ve sorumlu yönetici tarafından imzalanan bildirim,

b)  Genel Müdürlük tarafından kabul edilen yönetici isim ve unvanları,

c)  Üretici adına doğrudan Genel Müdürlük ile müzakere edilecek konular da 
dâhil, yöneticilerin görev ve sorumlulukları,

ç)  Yöneticilerin sorumluluk zincirini gösteren organizasyon şeması,

d)  Yayımlanacak SHGM Form 52 ve SHGM Form 53 dokümanlarını imzalamak 
için üretim organizasyonu tarafından yetkilendirilen onaylayıcı personelin 
tam listesi,

e)  İş gücü kaynağının genel bir tanımı,

f)  Üreticinin onay sertifikası içerisinde belirtilen her bir adreste yer alan tesis-
lerinin genel bir tanımı,

g)  Üreticinin, onay şartlarıyla ilişkili iş kapsamının genel bir tanımı,

ğ)  Organizasyonel değişikliklerin Genel Müdürlüğe bildirilmesinde kullanılan 
prosedür,

h)  Üretim organizasyonu el kitabının güncellenmesi için kullanılan prosedür,

ı)  Kalite sistemi ve prosedürlerinin tanıtımı,

i)  Ortaklar, tedarikçiler ve alt yüklenicilerin listesi.

(2) Üretim organizasyonu el kitabı, organizasyon içerisindeki değişikliklere göre 
güncellenir ve ilgili tüm güncellemeler Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

Onay gereksinimleri
Madde 21– (1) Üretim organizasyonu genel onay gereksinimleri ile ilgili olarak; 
Tesisler, çalışma şartları, avadanlık/aletler, süreçler/ilgili malzemeler, personel sayısı 
(en az bir üretim ve bir kalite personeli olmak üzere) ve personel yetkinliğini gös-
termelidir.

(2) Tüm gerekli uçuşa elverişlilik, gürültü ve egzoz emisyon verileri ile ilgili olarak;

a)  Üretim organizasyonunun Genel Müdürlükten ve tip sertifikası sahibinden 
uygulanabilir tasarım verileri ile uygunluğu belirlemek için bu tür verileri 
aldığını,

b)  Üretim organizasyonunun; uçuşa elverişlilik, gürültü ve egzoz emisyon veri-
lerinin doğru bir şekilde üretim verilerinin içerisine dahil edildiğini güvence 
altına almak için bir prosedür oluşturduğunu,

c)  Bu tür verilerin güncel tutulduğunu ve görevini gerçekleştirmek için bu verile-
re ihtiyaç duyan tüm personel için hazır ve erişilebilir olduğunu göstermelidir.
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3) Yönetim ve personel ile ilgili olarak;

a)  Üretim organizasyonu tarafından bir yöneticinin atandığını ve yöneticinin 
Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olduğunu gösterir belgeyi (SHGM Form 4s) 
sunmalıdır. Tüm üretimin gerekli standartlara göre gerçekleştirildiğinin ve 
üretim organizasyonunun el kitabında tanımlanan veri ve prosedür ile sü-
rekli uyum içinde olduğunun güvence altına alınması bu yöneticinin sorum-
luluğundadır.

b)  Üretici tarafından gereksinimlere uyumu sağlamak için bir veya birden fazla 
kişinin atandığını ve yetki sınırlarının tanımlandığını göstermelidir. Bu kişi-
ler atıfta bulunulan sorumlu yöneticinin doğrudan yetkisi altında hareket 
edecektir. Atanan kişiler sorumluluklarını yerine getirmek için uygun bilgi, 
altyapı ve deneyim sahibi olduklarını göstermelidir.

c)  Her seviyedeki personele kendilerine verilen sorumlulukları yerine getire-
bilmeleri için uygun yetkinin verildiğini ve üretim organizasyonu içerisinde 
uçuşa elverişlilik, gürültü ve egzoz emisyon verileri konuları ile ilgili olarak 
tam ve etkili koordinasyonun var olduğunu göstermelidir.

4) Onay şartları veya kapsamı içerisinde yayımlanan dokümanları imzalamak için 
üretim organizasyonu tarafından yetkilendirilen onaylayıcı personel ile ilgili olarak;

a)  Onaylayıcı personelin kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirebilme-
si için bilgi, altyapı (organizasyondaki diğer fonksiyonlar dâhil) ve deneyimi-
nin yeterli olduğunu,

b)  Üretim organizasyonunun, tüm onaylayıcı personelinin yetki kapsamının de-
taylarını içeren gerekli kayıtları tuttuğunu,

c)  Onaylayıcı personele yetki kapsamlarını içeren kanıtların sağlandığını gös-
termelidir.

(5) Alternatif Üretim Organizasyonu onayının yayımlanmasından sonra uygunluk 
gösterimi veya ürün, parça ve teçhizatın uçuşa elverişlilik, gürültü karakteristikleri ve 
egzoz emisyonu ve üretim tesis yerlerinin değişimi ile ilgili her önemli değişiklik ve 
özellikle kalite sistemi ile ilgili önemli değişiklikler Genel Müdürlük onayına sunulur.

(6) Önemli değişiklik olarak değerlendirilen mülkiyet değişiklikleri hariç, Alternatif 
Üretim Organizasyonu onayı devredilemez.

(7) Belge sahibinin elde ettiği imtiyazları uygulamak için yetkilendirildiği onay şart-
ları; işin kapsamını, ürünleri veya parça ve teçhizatın kategorilerini veya her ikisini 
birden belirtmelidir. Bu şartlar üretim organizasyonu onayının bir parçası olarak ya-
yımlanır. Onay şartları ile ilgili her bir değişiklik Genel Müdürlük onayına sunulur.

(8) Üretim Müdürü veya Kalite Müdürü olarak tayin edilen kişiler için asgari şartlar 
aşağıda belirtilmiştir;
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a)  En az iki yılı havacılık sektöründe uygun bir pozisyonda olmak üzere, üç yıllık 
ilgili alanda (üretim veya kalite) iş tecrübesine sahip olmak,

b)  Kalite sistemlerine ilişkin bilgi ve eğitime sahip olmak,

c)  Üretim metotları hakkında bilgi sahibi olmak,

ç)  Geçerli mevzuata ilişkin bilgi sahibi olmak,

d)  Hava aracı inceleme, ürün inceleme, test uçuşları konusunda bilgi sahibi ol-
mak.

(9) Onaylayıcı personel olarak tayin edilen kişiler için aranan asgari şartlar aşağıda 
belirtilmiştir;

a)  En az iki yılı havacılık sektöründe uygun bir pozisyonda olmak üzere, beş 
yıllık ilgili alanda (üretim) iş tecrübesine sahip olmak,

b)  Hava aracı ve ürün için uygunluk belgesi düzenlenmesi konusunda bilgi sa-
hibi olmak.

c)  Üretim metotları hakkında bilgi sahibi olmak.

ç)  Geçerli mevzuata ilişkin bilgi sahibi olmak.

d)  Hava aracı inceleme, ürün inceleme, test uçuşları konusunda bilgi sahibi ol-
mak.

İncelemeler
Madde 22 – (1) Üretici, uygulanabilir gereksinimler ile uyumu ve bu uyumun sürek-
liliğini tespit etmek kapsamında, ortaklar ve alt yüklenicilerin incelenmesi de dâhil 
Genel Müdürlüğün her türlü incelemeyi yapması için gerekli tedbirleri almalıdır.

Süre ve sürekli geçerlilik
Madde 23 – (1) Alternatif Üretim Organizasyonu onayı sınırsız bir süre için yayımla-
nır. Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda geçersiz kalır;

a)  Alternatif Üretim Organizasyonu onay sahibinin uygulanabilir gereksinimler 
ile uyumu göstermekte başarısız olması,

b)  Genel Müdürlüğün gerçekleştireceği incelemelerin belge sahibi veya her-
hangi bir ortağı ya da alt yüklenicisi tarafından engellenmesi,

c)  Üreticinin; onay kapsamındaki ürün, parça veya teçhizat üretim kontrolünü 
yeterli seviyede sürdüremediğine yönelik kanıt olması,

ç)  Üreticinin onayının, belirlenmiş iş kapsamında, özel bir tasarıma uygunluk 
gösterimi için gerekli olduğunu ispatlayamaması ve bu özel tasarım onayı 
için belge veya başvuru sahibi olmaması veya üretim ve tasarım arasında 
yeterli düzeyde koordinasyonu güvence altına alamaması,

d)  Sertifikanın Genel Müdürlükçe geri çağrılmış veya iptal edilmiş olması.
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(2) Askıya alınma veya iptal edilme durumunda, üretim organizasyon onay belgesi 
Genel Müdürlüğe geri verilir.

(3) Alternatif Üretim Organizasyonu onay sahibi;
a)  Üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

b)  Bütün hava aracı söz konusu olduğunda ve Uygunluk Beyanı (SHGM Form 
52) sunulması durumunda, ilave bir gösterimde bulunmaksızın hava aracı 
uçuşa elverişlilik sertifikası ve gürültü sertifikası alabilir.

c)  Kendi ürettiği yeni bir uçağın bakımını yapabilir ve bu bakım ile ilgili olarak 
bakım çıkış sertifikası (SHGM Form 53) yayımlayabilir.

Belge sahibinin yükümlülükleri
Madde 24 – (1) Alternatif Üretim Organizasyonu onayı belge sahibi:

a)  Üretim organizasyonu el kitabı ve içinde referans verilen dokümanların orga-
nizasyon içerisinde temel çalışma dokümanları olarak kullanılmasını sağlar.

b)  Üreticinin, Alternatif Üretim Organizasyonu onayı kapsamında onaylanmış 
veri ve prosedürlere uygunluğunu sürdürür.

c)  Her bir tamamlanmış hava aracının, Uygunluk Beyanlarının Genel Müdürlü-
ğe sunulması öncesinde tip tasarımına uygunluğunu ve emniyetli kullanım 
için elverişli durumda olduğunu belirler.

ç)  Gerçekleştirilen işin tüm detaylarını kayıt altına alır.

d)  Olumsuz eğilimleri veya kusurları belirlemek ve raporlanabilir olayları orta-
ya çıkarmak için, emniyet ile ilgili olay raporlarının toplanması ve değerlen-
dirilmesini mümkün kılacak dâhili olay raporlama sistemi oluşturur ve bu 
sistemi idame ettirir. Bu sistem, olaylarla ilgili bilgilerin değerlendirilmesini 
ve yayımlanmasını içermelidir.

e)  Ürün, parça veya teçhizatın servise verildikten sonra, uygulanabilir tasarım 
verisinden muhtemel saptığı tüm durumları; tip sertifikası veya tasarım ona-
yı belge sahibine raporlar. Ayrıca üretici, emniyetsiz bir duruma neden ola-
bilecek bu sapmaları belirlemek için tip sertifikası veya tasarım onayı belge 
sahibi ile birlikte inceleme yapar.

f)  Tanımlanan emniyetsiz duruma neden olabilecek sapmaları Genel Müdür-
lüğe raporlar. Bu tür raporlar, muhtemel emniyetsiz durumun belirlenmesini 
müteakip, Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş biçim ve usulde hazırlan-
malıdır ve 72 saatten geç olmamak kaydıyla Genel Müdürlüğe gönderilme-
lidir.

g)  Alternatif Üretim Organizasyonu Onay sahibi; başka bir üretim organizasyo-
nunun tedarikçisi olduğu durumda, ürün, parça veya teçhizatın servise veril-
mesinden sonra, uygulanabilir tasarım verilerinden muhtemel sapmalarını 
ayrıca diğer üretim organizasyonuna da raporlamalıdır.
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ğ)  Ürettiği ürün, parça veya teçhizatın sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanması 
kapsamında tip sertifikası sahibine destek verir.

h)  Ürün, parça veya teçhizatın uygunluğunu gösteren verilerin saklanmasını 
güvence altına almak üzere ortak, tedarikçi ve alt yüklenicilerin de uyum 
sağlayacağı koşullara göre bir arşivleme sistemi oluşturur.

ı)  Bu tür veriler Genel Müdürlüğün erişimine açık olacak şekilde muhafaza edi-
lir ve ürün, parça veya teçhizatın sürekli uçuşa elverişliliğini güvence altına 
almak için gerekli bilgileri sağlamak üzere saklanır.

i)  Onay şartları kapsamında bakım çıkış sertifikası yayımlamadan önce her bir 
tamamlanmış hava aracına gerekli bakımın uygulandığını ve her bir hava 
aracının emniyetli kullanım için elverişli durumda olduğunu belirler.

Uygunluk beyanı
Madde 25 – (1) Üretilen ürün, parça veya teçhizatın her bir üreticisi, hava aracı için 
SHGM Form 52 ile bir uygunluk beyanı, parçalar için ise kabul edilebilir standartlara 
(ASTM, NAS, EN, TSE, SAE vb) dair üretildiğini gösteren SHGM Form 106 Uygunluk 
Sertifikası (Certificate of Conformance) yayımlar. Bu beyan, üreticinin konuyla ilgili 
sorumlu bölümün yetkilendirilmiş personeli tarafından imzalanır.

(2) Uygunluk Beyanı aşağıdakileri içermelidir;

a)  Her bir ürün, parça veya teçhizatın onaylı tasarım verilerine ve emniyetli 
kullanıma uygun olduğuna dair ifadeyi,

b)  Her bir hava aracı için, üreticilerin, üretim için onaylı yer ve uçuş test prose-
dürü ve kontrol formları oluşturduğuna, üretilen her hava aracının bu form-
lara göre test edildiğine ve uygun olarak hem yerde hem uçuşta kontrol 
edilmiş olduğuna dair ifadeyi,

c)  Motor veya değişken hatveli pervane üreticileri, her bir ürün, parça veya teç-
hizatın uygulanabilir tasarım verilerine uygunluğunu ve emniyetli kullanım 
için elverişli durumda olduğunu güvence altına alan üretim muayene sis-
temine sahip olduğunu göstermelidir. Bu amaçla her ürünün, Tip Sertifika-
sında belirtilen şartlarda çalıştığının gösterimi için Tip Sertifikası sahibinin 
dokümantasyonunda belirtilen uygun fonksiyonel testlere tabi tutulduğuna 
dair ifadeyi ve ilave olarak motorlar için motor tip sertifikası belge sahibi ta-
rafından sağlanan verilere göre üretimi tamamlanmış her bir motorun, mo-
tor üretim tarihinde yürürlükte olan uygulanabilir emisyon gereksinimleri 
ile uyumlu olduğuna dair tespiti.

(3) Bu tür ürün, parça veya teçhizatın her bir üreticisi Genel Müdürlük tarafından 
geçerli kılınmak üzere, aşağıda belirtilen durumlarda güncel Uygunluk Beyanı sunar:

a)  Bu tür ürün, parça veya teçhizatın yeni sahibine ilk gönderiminden önce veya

b)  Hava aracı ilk uçuşa elverişlilik sertifikası başvurusunda veya
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c)  Motor, pervane, parça veya teçhizatın uçuşa elverişlilik çıkış dokümanının 
asıl yayımı için başvuruda.

(4) Genel Müdürlük, muayeneden sonra ürün, parça veya teçhizatı uygulanabilir ta-
sarım verilerine ve emniyetli kullanıma uygun bulursa Hava aracı Uygunluk Beyanını 
imzalayarak geçerli kılar.

ALTINCI BÖLÜM
Uçuşa Elverişlilik

Uçuşa elverişlilik belgesi
Madde 26 – (1) Bu Talimata göre yayımlanmış tip sertifikasına uygun hava araçla-
rının Türk Uçak Siciline kaydedilmesi halinde bir uçuşa elverişlilik sertifikası (SHGM 
Form 25N) yayımlanır.

(2) Uçuşa elverişlilik sertifikası başvurusu Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş 
biçim ve usulde yapılır.

(3) Uçuşa elverişlilik sertifikası başvurusu;

a)  Başvuru yapılan uçuşa elverişlilik sertifikası sınıfını,

b)  Yeni hava araçları için ise; Uygunluk beyanı, Yükleme planıyla birlikte ağırlık 
ve denge raporu, belirli hava aracı için uygulanabilir uçuşa elverişlilik kodu-
nun gerektirdiği uçuş el kitabı ve bakım el kitabını içermelidir.

(4) Uçuşa elverişlilik sertifikası gerekli incelemelerden sonra yayımlanır ve aşağıdaki 
durumlar sağlandığı sürece her yıl temdit edilir.

a)  Uygulanabilir tip tasarımı ve sürekli uçuşa elverişlilik gereksinimleri ile uyum,

b)  Hava aracının aynı tescilde kalması,

c)  Uçuşa elverişlilik sertifikasının dayandığı tip sertifikasının Genel Müdürlük 
tarafından daha önceden geçersiz kılınmamış olması,

ç)  Sertifikanın iade veya iptal edilmemiş olması.

(5) İade veya iptal durumunda, sertifika Genel Müdürlüğe geri verilir.

Özel uçuş izni ve uçuş koşulları
Madde 27 – (1) Tip Sertifikasını almamış hava araçlarının taksi ve uçuş testleri için 
Özel Uçuş İzni Belgesi (SHGM Form 20a) Genel Müdürlük tarafından yayımlanır.

(2) Aşağıda belirtilen hususların sunulması halinde Özel Uçuş İzni Belgesi yayımlanır:

a)  Özel Uçuş İzni Belgesi talep edilen konfigürasyon ile ilgili bilgiler,

b)  Hava aracının emniyetli kullanımı için gerekli, aşağıdakileri içeren her türlü 
koşul veya kısıtlamalar:
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i.  Hava aracı uçuşları ile ilgili güzergâh veya hava sahası veya her ikisi için 
gereken koşul veya kısıtlamalar;

ii.  Hava aracı uçuş mürettebatı (en fazla 2 kişi) için belirlenen koşul veya kısıt-
lamalar;

iii.  Kullanım sınırlamaları, sağlanması gereken özel prosedürler veya teknik ko-
şullar;

iv.  Özel uçuş test programı;

v.  Bakım talimatlarını ve uygulama yöntemlerini içeren özel sürekli uçuşa el-
verişlilik düzenlemeler;

c)  Hava aracının yukarıda belirtilen koşul ve kısıtlamalar altında emniyetli 
uçuş kabiliyetine sahip olduğunu gösteren kanıtlar;

ç)  Belirlenen koşullar içerisinde kalmak amacıyla, hava aracı konfigürasyonu-
nun kontrolü için kullanılan yöntem(ler).

(3) Uçuş koşullarının onayı Tip Sertifikası sahibinin yayımlayacağı tavsiye sonrası 
Genel Müdürlük tarafından yayımlanır.

(4) Uçuş koşullarını onaylamadan önce Genel Müdürlük, hava aracının belirtilen ko-
şul ve kısıtlamalar kapsamında emniyetli uçuş kabiliyetine sahip olduğundan emin 
olmalıdır. Genel Müdürlük, bu amaç kapsamında gerekli muayene veya testleri yapa-
bilir veya başvuru sahibinin yapmasını talep edebilir.

(5) Özel Uçuş İzni belgesi, tüm koşul ve kısıtlamalar ile birlikte uçuşun amaçlarını 
belirtmelidir.

(6) Özel Uçuş İzni Belgesi azami 12 ay için düzenlenir ve uçuşun amaçlarını belirten 
Özel Uçuş İzni Belgesi aşağıdaki şartların sağlanması halinde geçerliliğini korur;

a)  Onaylanmış tüm koşul ve kısıtlamalara uyulduğu sürece,

b)  Genel Müdürlük tarafından askıya alınmadıkça veya iptal edilmedikçe,

c)  Hava aracı aynı tescilde kalmaya devam ettiği sürece.

(7) Özel Uçuş İzni Belgesinin kullanımından vazgeçilmesi veya iptali durumunda, 
Özel Uçuş İzni Belgesi Genel Müdürlüğe iade edilir.

(8) Özel Uçuş İzni Belgesi için oluşturulmuş uçuş koşullarını veya ilgili kanıtları ge-
çersiz kılan herhangi bir değişiklik, “Uçuş Koşullarının Onayı” kapsamında yer alan 
maddelere göre onaylanır.

(9) Özel Uçuş İzni Belgesinin içeriğini etkileyen herhangi bir değişiklik, yeni bir özel 
uçuş izni yayımlanmasını gerektirir.

(10) Özel Uçuş İzni Belgesi sahibi veya başvuru sahibi, Genel Müdürlüğün talebi 
halinde ilgili hava aracına, her türlü muayene ve kontrol için gerekli erişimi sağlar.

(11) Özel Uçuş İzni Belgesi devredilemez.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
Madde 28 – (1) Bu Talimatta belirtilen kurallara uymayan kuruluşlara 2920 sayılı 
Kanunun 143 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(2) Bu Talimatta belirtilen kurallara uymayan kuruluşlara veya ilgili personele, bi-
rinci fıkrada belirtilen yaptırımın yanında, 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari 
Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) kapsamında belirtilen idari para ce-
zaları ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 8 inci maddelerine uygun olarak aşağıdaki idari yaptırımlar da 
uygulanır.

a)  Yapılan denetimde bu Talimat hükümlerine aykırı olan, emniyet standardı-
nı düşüren ve uçuş emniyetini doğrudan ciddi olarak etkileyen önemli bir 
uygunsuzluk veya kusur tespit edilmesi ve birinci seviye bulgu olarak de-
ğerlendirilmesi halinde; uygunsuzluğun etki alanı dikkate alınarak yetkinin 
tümünde veya bir kısmında kuruluşa önceden bildirimde bulunmaksızın sı-
nırlama yapılır, askıya alınır veya iptal edilir.

b)  Yapılan denetimde uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen, ancak bu Talimat 
hükümlerinde belirtilen koşulların tamamının veya bir kısmının kaybedildi-
ğinin tespit edilmesi ve ikinci seviye bulgu olarak değerlendirilmesi halinde; 
kuruluşa en fazla üç ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. 
Ancak, tespit edilen eksikliklerden bu süre içerisinde giderilmesi mümkün 
olmayanlar için bakım kuruluşunun verilen süre bitiminden 10 gün önce 
Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir iş planı sunması halinde; ek olarak en 
fazla üç ay daha süre verilir. Verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlama-
yan kuruluşun, konuyla ilgili faaliyetleri, ilgili bulgu için yapılacak düzeltici 
işlemin Genel Müdürlük tarafından kabul edilmesine kadar durdurulur.

c)  Yetkisi askıya alınmasına veya iptal edilmesine rağmen faaliyetlerini devam 
ettiren kuruluşun sorumlu müdürü en az iki yıl süreyle başka bir üretim/
tasarım/bakım kuruluşunda veya ticari hava taşıma işletmesinde yönetici 
personel olarak görev yapamaz.

ç)  Yönetici personelden herhangi birisinin yönetici onay belgesinin Genel Mü-
dürlük tarafından iptal edilmesi halinde, bu personel en az iki yıl süreyle bir 
başka tasarım/üretim/bakım kuruluşunda veya ticari hava taşıma işletme-
sinde yönetici personel olarak görev alamaz.

d)  Bu Talimat kapsamında yetki alan kuruluşta görev alan; yönetici personel 
sayısında eksilme olması halinde, kuruluş en fazla 45 gün içerisinde yeni 
atama yapar. Kuruluşun, bu süre içerisinde atama yapamaması halinde, ma-
kul sebeplerini Genel Müdürlüğe bildirerek ek süre talebinde bulunabilir. 
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Genel Müdürlük talebi yerinde görürse sürenin bitiminden başlamak üzere 
en fazla 45 gün ek süre verir. Kuruluş tarafından ek süre sonunda da gerekli 
yönetici personel ataması yapılamazsa kuruluşun yetkisi, eksiklik giderilin-
ceye kadar ataması yapılamayan yönetici personelin görev alanının kapsamı 
dikkate alınarak, kısmen veya tamamen askıya alınır.

e)  Güncel tasarım/üretim verileri kullanılmadan işlem yapılması halinde, söz 
konusu işlem yapan onaylayıcı personelin yetkilendirme belgesi en fazla üç 
ay süre ile askıya alınır.

f)  Onaylayıcı personelin, ürün servise verme sertifikalarını kendi adına başka 
bir personele imzalatması veya mühürletmesi halinde, her iki onaylayıcı per-
sonelin yetki belgesi altı ay süre ile askıya alınır. Kuruluş tarafından askıya 
alma süresi sonunda tekrar yetkilendirilmesinden önce; söz konusu perso-
nel eğitim verebilecek başka bir onaylayıcı personel ve/veya yetkili eğitmen 
tarafından en az 15 gün süre ile konuyla ilgili işbaşı eğitimine tabi tutulur. 
Yetkilendirme, eğitimi verenin oluru ve kalite biriminin onayı ile yapılır.

g)  Genel Müdürlük tarafından verilen yetkilerin haricinde bir hava aracı veya 
parçanın, yetki belgesindeki ve el kitabındaki sınırlamalar dışında ve yetki-
li olmadığı adreslerde üretiminin yapılması halinde, ilgili yönetici personel 
yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde ilgili yönetici personelin onay belgesi 
iptal edilir.

ğ)  Genel Müdürlükçe belirlenen sürekli eğitimleri zamanında almayan onay-
layıcı personelin yetkilendirme belgeleri eğitimler tamamlanıncaya kadar 
askıya alınır.

h)  Yapılan denetlemelerde tespit edilen bulgular doğrultusunda, SHGM Form 
4s sahibi yönetici personelden herhangi birisinin görev, yetki ve sorumlu-
luklarını yerine getiremediği Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı’nın bağ-
lı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Uçuşa Elverişlilik Daire 
Başkanlığı’nda görev alan kişilerden seçilecek toplam üç kişilik bir komisyon 
tarafından tespit edilmesi ve Genel Müdürün uygun bulması halinde yöneti-
ci personel onay belgesi iptal edilir.

Sorumluluklar
Madde 29 – (1) Bu Talimatta belirtilen esas ve sınırlamaların planlanmasından ve 
uygulanmasından onaylı kuruluşlar ve yönetici personel ile kuruluşta görevli diğer 
ilgili personel Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

Yürürlük
Madde 30 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 31 – (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. 
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EK-1
Asgari Teçhizat Listesi

Teçhizat Adı U/L VLA VLR LSA Açıklama

ELT Z Z Z Z Anten dahil

ATC ve Dahili Transponder Radyo Z Z Z Z Anten dahil

Radyo (NAV/COM) Z Z Z Z Anten dahil

Strobe Light O O O O Güç Kaynağı Dahil

Landing/Taxi Lambaları O O O O

Navigasyon Lambası O O O O

Beacon Lambası O O O O

Yardımcı Yakıt Pompası O O O O

Yakıt Durum Göstergesi Z Z Z Z

Manifold Basınç Göstergesi Z Z Z Z

Altimetre Göstergesi Z Z Z Z

Altitude Encoder O O O O

Yatış-Kayış Göstergesi Z Z Z Z

Air Speed Göstergesi Z Z Z Z

Vertical Speed Göstergesi Z Z Z Z

Suni Ufuk Göstergesi Z Z Z Z

Yakıt Basınç Göstergesi Z Z Z Z

Yakıt Sıcaklık Göstergesi Z Z Z Z

Motor Bilgi Göstergeleri Z Z Z Z N1, N2, EGT vb

Rudder Göstergesi O O O O

Flap Pozisyon Göstergesi O O O O

Manyetik Pusula Z Z Z Z

Stall Uyarı Sistemi Z Z Z Z

Head Set O O O O

Saat O O O O

Yangın Söndürücü Z Z Z Z

Ballistic Rescue System Z O O O

İlk yardım seti Z Z Z Z

Voltmetre / Ammeter O Z Z Z

Magneto Anahtarı Z Z Z Z

Z: Zorunlu

O: Opsiyonel

Not: Teçhizatın bu listede yer almaması halinde ilgili sertifikasyon şartnamesi esas alınır.
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EK-2
Form ve Kontrol Listeleri

Form No İsim Açıklama

SHGM Form 4s Yönetici Personel 
Onayı

Üretim ve Tip Sertifikasyonu sorumlu 
yöneticilerine verilir

SHGM Form 105 Sertifikasyon Programı 
taslağı

VLA, VLR, LSA için başvuru örneği

SHGM Form 107 UL Başvuru ve Bilgi 
Formu

UL kategori hava araçlarının tip sertifikasyon 
temelinin bir parçasını oluşturur.

SHGM Form 52 Hava Aracı Uygunluk 
Beyanı

Tip Tasarımına uygun olarak üretilen hava 
araçları için yayımlanır.

SHGM Form 53 Ürün Servise Verme 
Sertifikası

Yalnızca üretim kuruluşu tarafından 
yayımlanabilir.

SHGM Form 25N Ulusal Uçuşa 
Elverişlilik Belgesi

Tip Sertifikasına sahip ancak SHY-M 
yönetmeliğine tabi olmayan havaaraçlarına 
yayımlanır.

SHGM Form 106 Uygunluk Sertifikası Parça ya da ürünün Uluslararası bir standarda 
uygun üretildiğini belirtir.

SHGM Form 20a Özel Uçuş İzni Belgesi SHGM tarafından yayımlanan özel uçuş 
izninin kapsamını belirten belgedir.

SHGM Form 18a Uçuş Koşulları Onayı SHGM tarafından özel uçuş izni için gerekli 
koşulları belirten belgedir.

Not: Formların güncel hallerine Genel Müdürlük internet sitesinden ulaşılabilir.
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AMATÖR YAPIM HAVA 
ARACI SERTİFİKASYONU 

TALİMATI (SHT-AS)
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AMATÖR YAPIM HAVA ARACI SERTİFİKASYONU TALİMATI
(SHT-AS)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
Madde 1 - (1) Bu Talimatın amacı, amatör yapım hava aracının imalatı, restorasyonu, 
sertifikasyonu ve uçuşa elverişliliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Talimat; amatör imalatçı tarafından imal veya restore edilen amatör 
yapım hava aracını, bu aracın proje, imalat, sertifikasyon, bakım ve uçurulması ile 
ilgili gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Ka-
nununa, 10/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 - (1) Bu Talimatta geçen;

a)  AC: FAA tarafından yayımlanmış rehber dokümanı,

b)  AC 20-27: Amatör yapım hava aracının sertifikasyonuna yönelik FAA tarafın-
dan yayımlanmış dokümanı,

c)  AC 90-89: Amatör yapım hava aracının test uçuşlarına yönelik FAA tarafın-
dan yayımlanmış dokümanı,

ç)  Amatör yapım hava aracı: En az %51 imalatı amatör kişi veya yapımcı tara-
fından eğitim/boş zaman değerlendirme çalışması olarak yapılan hava ara-
cını,

d)  Amatör yapım imal ve birleştirme konrol listesi iş dokümanı: Amatör yapım 
hava aracının imalatına yönelik FAA tarafından yayımlanmış rehber dokü-
manı,

e)  Bakım kayıt defteri: Hava aracına yapılan bakım ve tamir kayıtlarının tutul-
duğu defteri,

f)  EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansını,

g)  FAA: Amerikan Federal Havacılık Dairesini,

ğ)  Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
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h)  Hazır kit: En fazla %49’u profesyonel olarak imal edilmiş ve yapımcının bu 
vaziyette satın alıp kalan imalatı kendisinin tamamladığı hava aracını,

ı)  Hazır plan: Planları profesyonel kişi ya da kurum tarafından sağlanan ve 
yapımcının bu planlara göre en az %51’ini kendisinin yaptığı hava aracını,

i)  İmalat kayıt defteri: İmalatın safahatının tarihli ve detaylı olarak yazılı tutul-
duğu defteri,

j)  IFR: Aletli uçuş kurallarını,

k)  Order 8130.2: Hava araçlarının sertifikasyonuna yönelik FAA tarafından ya-
yımlanmış talimatı,

l)  Özel uçuş izni: Amatör yapım hava aracı için verilecek uçuş izni belgesini,

m)  Özgün tasarım: Planları yapımcının kendisi tarafından hazırlanan ve bu 
planlara göre en az %51’ini kendisinin yaptığı hava aracını,

n)  Restore hava aracı: Restorasyon ile faal hale getirilen ve amatör yapım hava 
aracı kategorisinde uçuş izin ve tescil işlemleri yapılan; ülke ve dünya tari-
hinde yer almış tarihi ve özgün, klasik hava aracını,

o)  Restorasyon: Daha önceden bir fabrikada imal edilmiş ve sivil ya da askeri 
maksatla kullanılmış olup, herhangi bir nedenle hizmet dışı bırakılan veya 
kullanılmaz halde olan bir hava aracının amatör kişilerce ticari maksat güt-
meksizin yenilenmesi ve amatör yapım hava aracı kategorisinde kullanılır 
hale getirilmesi faaliyetlerini,

ö)  SB: İmalatçı/üretici tarafından yayımlanan ve hava aracının bakımı için veri-
len özel talimatları,

p)  Uçuş defteri: Hava aracının uçuş saati ve meydan bilgilerinin pilot tarafın-
dan doldurulduğu defteri,

r)  SHT-21: 25/11/2013 tarihli Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa 
Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyon Talimatını

s)  SHY-YDK: 5/4/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönet-
meliğini,

ş)  Test programı: Hava aracının sertifikasyonuna yönelik hazırlanan ve test 
uçuşlarını detaylandıran dokümanı,

t)  VFR: Görerek uçuş kurallarını,

u)  Yapımcı: Hava aracının yapım faaliyetini gerçekleştiren gerçek kişiyi,

v)  Yüzde elli bir kuralı: Bir hava aracının, amatör yapım hava aracı kabul edile-
bilmesi için % 51nin amatör kişi veya kişilerce yapılmasını

ifade eder.
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(2) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun ve 
uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirti-
len tanım ve kısaltmalar esas alınır.

Genel hükümler
Madde 5 - (1) Bir hava aracının bu talimat kapsamında değerlendirilmesi için %51 
kuralını sağlaması gerekmektedir.

(2) %51 kuralı hazır kit, hazır plan, özgün tasarım ve restore edilen hava aracının 
tümü için geçerlidir.

(3) Yapımcısı için hava aracı, eğitim maksatlı araştırma, deney ve zaman değerlen-
dirme çalışmasıdır. %51 kuralına göre çalışmanın çoğunluğu yapımcıya ait olmalıdır.

(4) Üretilen amatör yapım hava aracı ticari amaçlarla kullanılamaz. Gösteri ve yarış-
lar istisnadır.

(5) Grup çalışması ile imalatı yapılan aynı tip ve model amatör yapım hava aracının 
sayısı grubu oluşturan bireylerin sayısından fazla olmamalıdır.

(6) Özgün tasarımın; plan, malzeme listesi, yapım aşamalarını gösteren prosedür ve 
şeması olmalıdır.

(7) Restore edilen hava aracının “ağırlık” ve “teknik performans” değerleri, aslında 
olduğu şekli ve değerleri ile kabul edilir.

(8) Amatör yapım hava aracı için teknik özellikler ve limitler EK-1’de belirtilmiştir.

(9) Amatör hava aracı için imalat-montaj elkitabı, sistemler elkitabı, uçuş ve bakım 
elkitabı olmalıdır.

(10) Genel Müdürlük FAA ve EASA tarafından yayımlanmış rehber dokümanların kul-
lanılmasını tavsiye edebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Proje Değerlendirme ve İmalat

Başvuru ve proje değerlendirme
Madde 6 - (1) Amatör yapım hava aracı imal etmek isteyen yapımcı imalat safhasına 
geçmeden ve resmi başvuru öncesinde Genel Müdürlük ile koordine kurar ve hava 
aracı hakkında bilgi verir. Resmi başvuru için gerekli belgeler Ek-3’de verilmiştir.

(2) Yapımcı, başvuru evrağına gerekli bilgi ve belgeleri ekleyerek, Genel Müdürlüğe 
veya SHY-YDK Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen özel ve tüzel kişilere başvu-
rusunu yapar. Proje değerlendirme safhasında izlenecek yöntem Ek-3’de bulunan 1 
numaralı süreç akışında gösterilmiştir.
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(3) Değerlendirme, Genel Müdürlük veya SHY-YDK Yönetmeliği kapsamında yetkilen-
dirilen özel ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Değerlendirme süreci sırasında yapım-
cıdan ilave bilgi ve belge istenebilir. Değerlendirme için FAA tarafından yayımlanan 
“Amatör yapım imal ve birleştirme konrol listesi iş dokümanından faydalanılır. Söz-
konusu dokümanın eki olan kontrol listeleri kullanılır.

(4) Hazır plan veya hazır kit bir hava aracı imali hedefleniyor ise, kullanılacak olan 
hazır planın ya da kitin tasarlayıcısı ya da üreticisi tarafından başarıyla tescil almış 
ve uçurulmuş en az bir örneği olmalıdır.

İmalat ve imalatın izlenmesi
Madde 7 - (1) İmalat için kullanılacak malzeme ve teknikler Ek-2’de özetlenmiştir.

(2) Genel Müdürlük veya SHY-YDK Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen özel ve 
tüzel kişiler tarafından imalat sürecine nezaret edecek ve incelemelerde bulunacak 
bir denetçi belirlenir. Sözkonusu denetçinin yetkilendirilebilmesi için gerekli şartlar 
Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Yapımcı, belirlenen denetçi ile görüştükten sonra imalata başlar.

(4) Denetçi hava aracının imalat sürecinde hangi aşamalarda denetleme yapılması 
gerektiğini imalata başlamadan önce yapımcı ile birlikte belirler. Aşağıda belirtilen 
aşamalarda denetim yapılması zorunludur:

a)  Yapısal ve hassas bölümlerinin inşası sırasında,

b)  Hava aracının gövde ve kanatları kapatılmadan hemen önce,

c)  Yer ve uçuş testlerinden önce,

ç)  Motor yerleştirilmesi ve yer testleri esnasında,

d)  Test uçuşlarının tamamlanmasından sonra.

Ayrıca, denetçinin gerekli görmesi halinde ilave denetlemeler gerçekleştirilebilir.

(5) Denetçi denetleme sırasında gördüğü hata ve aksaklıkları düzeltilmesi amacıyla 
yapımcıya bildirir, imalat kayıt defterine denetleme ile ilgili notlarını alır ve imzalar. 
İmalat kayıt defteri’nin içeriği Ek-5’de verilmiştir.

(6) Yapım esnasında %51 kuralını bozmamak kaydıyla ihtisas konularında profes-
yonel yardım alınabilir. Alınan profesyonel yardımlar imalat kayıt defterine gerekli 
açıklamalar yapılarak ve varsa hizmet faturaları eklenerek işlenir.

(7) Motor, pervane, avionik cihazlar ve havacılık sektöründe kullanılmak üzere üreti-
len iniş takımı, tekerlek gibi havacılık sertifikasına sahip malzemelerin kullanılması 
%51 kuralını etkilemez.
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(8) Motor ve avionik cihazların montajı, hava aracının boyası ve döşeme hizmetleri 
için alınan profesyonel yardım %51 kuralını etkilemez.

(9) Yapımın başlatılması, sürdürülmesi ve tamamlanmasına ait süreç akışı Ek-3 Bö-
lüm 2’de gösterilmiştir.

(10) Amatör yapım hava aracının sertifikasyonu için FAA tarafından yayımlanmış “AC 
20-27” dokümanı rehber olarak kullanılır.

(11) Amatör yapım hava aracının özel uçuş izni verilmesi için FAA tarafından ya-
yımlanmış “Order 8130.2” numaralı talimatın 9uncu Bölümünde yer alan kurallar 
uygulanır.

İmalatın tamamlanma raporu ve onaylanma
Madde 8 - (1) Yapımcı amatör yapım hava aracının imalatını tamamladıktan sonra bir 
tamamlama raporu düzenler ve üç ayı geçmemek şartıyla onaylanmak üzere Genel 
Müdürlüğe gönderir. Bu raporun içeriği ile ilgili bilgi Ek-6’da verilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Test Uçuşları

Madde 9 - (1) Amatör yapım hava aracının uçuş testleri için Özel Uçuş İzni ve Uçuş 
Koşulları onayı verilir.

(2) Test uçuşlarının gerçekleştirilebilmesi için bir test programı oluşturulmalıdır. Test 
uçuşlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili süreç Ek-7’de bilgi verilmiştir. Test uçuşları ile 
ilgili FAA tarafından yayımlanmış “AC 90-89” dokümanı kullanılır.

(3) Test uçuşlarının başarıyla tamamlanmasından sonra yapımcı tarafından Test Uçu-
şu Raporu düzenlenir ve denetçiye onaylatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kullanım, Bakım, Özel Uçuş İzni ve Uçuş Koşulları Onayı

Kullanım kuralları
Madde 10 - (1) Amatör yapım hava aracında bir Uçuş Defteri (Ek-4) ve bir Bakım Kayıt 
Defteri tutulmalıdır. Bunlara ek olarak hava aracında; uçuş ve bakım elkitapları ile 
bunlara ait kontrol listeleri de bulundurulmalıdır.

(2) Amatör yapım hava aracı ile ticari amaçlı uçuş yapılamaz, hava aracı yapımcı 
tarafından şahsi olarak kullanır.

(3) Amatör yapım hava araçları sadece uygun amatör/sportif uçuş lisansı almış ya-
pımcısının uçuş eğitimi ve hava aracı tip intibak eğitimi için kullanılabilir.
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(4) Yolcular ancak test aşamasından sonra uçurulabilir. Uçurulacak yolcular hava ara-
cının amatör yapım olduğu konusunda bilgilendirilir

(5) Uçuş planında notlar kısmına amatör yapım hava aracı olduğu belirtilir ve her 
uçuşta kuleye bilgi verilir.

(6) Amatör yapım hava aracı ile VFR şartlarda uçuş yapılır. IFR şartlarda uçuş yapıla-
bilmesi için hava aracının donanımın uygunluğu Genel Müdürlükçe onaylanır.

(7) IFR donanımının kurulumu ve bakımı yapımcı tarafından uygulanır. Bu konuda 
alınacak harici yardım %51 kuralının dışında tutulur.

Bakım ve tamirler
Madde 11 - (1) Hava aracının uçuş emniyetinin sağlanması ve yıpranmasının kontrol 
altına alınması için bakım programı uygulanır. Amatör yapım hava aracı için yapımcı 
tarafından hazırlanan bakım programı Genel Müdürlükçe onaylanır.

(2) Beklenmedik arızalar Genel Müdürlükçe onaylanan usullerle giderilir. Bu konu ile 
ilgili uyulması gereken kurallar Ek-8’de verilmiştir.

Özel uçuş izni ve uçuş koşulları onayı
Madde 12 – (1) Amatör yapım hava aracı için Genel Müdürlükçe Özel Uçuş İzni Bel-
gesi ve Uçuş Koşulları Onayı bir yıl süreyi aşmayacak şekilde düzenlenir. Özel Uçuş 
İzni Belgesi ile ilgili kurallar Genel Müdürlük tarafından yayımlanmış SHT-21 Tali-
matı Altbölüm P’de verilmektedir. Sözkonusu belgelerin geçerliliğinin kontrolü için 
Genel Müdürlük veya SHY-YDK Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen kurum veya 
kuruluş tarafından her yıl inceleme/denetleme yapılır.

(2) Sözkonusu inceleme/denetleme esnasında hava aracı sahibi Genel Müdürlük 
veya SHY-YDK Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen özel ve tüzel kişilere aşağı-
daki bilgileri sunmak zorundadır;

a)  Denetçi onaylı imalat tamamlama raporu,

b)  Geçmiş bakım kayıtları,

c)  Yapıldıysa değişiklik, tamir ve modifikasyon kayıtları,

ç)  Uçuş öncesi ve sonrası yapılan kontrollerin kayıtları,

d)  Bakım programı uygulama kayıtları,

e)  Geçerli mali mesuliyet sigortası,

f)  Yapıldıysa yayımlanmış zorunlu bültenlere dair uygulama kayıtları,

g)  Denetçi ve Test Pilotu onaylı Test uçuşu raporu,

ğ)  Aviyonik teçhizat test kayıtları,
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h)  Özel uçuş izni veya uçuş koşullarını etkileyen her türlü bilgi ve belge,

ı)  Yapım, bakım ve uçuş ile ilgili tüm elkitapları.

(3) Genel Müdürlük tarafından hava aracına yapılacak fiziksel denetimde veya ince-
lenen dokümanlarda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde özel uçuş izni belgesi ve 
uçuş koşulları onayı iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş süreci
Geçici Madde 1 - (1) Bu Talimatın yayımlanmasından önce yapım sürecine başlanmış 
amatör hava aracı bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içinde bu 
Talimat gerekliliklerini sağlar.

İdari yaptırımlar
Madde 13 - (1) Bu Talimatta belirtilen kurallara uymayan kuruluşa - ve ilgili persone-
le 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesine göre işlem yapılır.

Yürürlük
Madde 14 – Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 – Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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EK-1

AMATÖR YAPIM HAVA ARACININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE LİMİTLERİ
Amatör Yapım Hava Aracının Teknik Özellikleri ve Limitleri

Azami Kalkış Ağırlığı
Sabit ve döner kanatlı amatör yapım hava aracının azami kalkış ağırlığı 1200 kg’ı 
geçemez.

Donanım ve Aletler
Aksi belirtilmedikçe en azından aşağıda belirtilen aletlerin amatör yapım hava ara-
cında bulunması ve çalışıyor olması zorunludur:

(a)  Donanımlar

(1)  Her koltukta bir kemer, pilot koltuğu ve önde yanında bulunan koltuk 
için ayrıca omuz kemeri olmalıdır ve bunlar maruz kalacağı yükleri ana 
yapılara dağıtacak şekilde sağlamca sabitlenmiş olmalıdır.

(2)  Mümkün olduğunca, motor bölmesini diğer yapılardan ayıran bir yangın 
duvarı olmalıdır.

(3)  Karbüratörlü motorlarda buzlanma önleyici donanım olmalıdır veya 
testlerle buna ihtiyaç olmadığı gösterilmelidir.

(4)  Onaylı bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır.

(b)  Uçuş ve Seyir Aletleri
(1)  Bir hava hızı göstergesi.

(2)  Bir altimetre.

(3)  Bir manyetik pusula.

(4)  Bir varyometre.

(c)  Motor Aletleri
(1)  Her motor için bir devir saati.

(2)  Basınçlı yağlama sistemli her motor için bir yağ basınçı göstergesi.

(3)  Her motor için bir hararet göstergesi.

(4)  Her ana yakıt tankı için bir yakıt seviyesi gösterge sistemi.

(5)  Türboşarjlı-süperşarjlı veya sabit hatveli motorlar için bir manifold ba-
sıncı göstergesi.

(6)  Elektrik motorlu hava aracı için motor akımı, batarya gerilimi ve motor 
ve batarya hararet göstergeleri.
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Tanıtma Plakası
Yönetmelikler gereğince hava aracının uygun bir yerinde yanmaz evsafta ve üzerin-
de şu bilgiler olan bir tanıtma plakası olmalıdır:

(a)  İmal edenin adı.

(b)  Modelin adı.

(c)  Seri numarası.

(d)  İmalat yılı.

(e)  Ait olduğu ülke ve tescili.

Etiketleme
Aksi belirtilmedikçe havaracında;

a)  Girişte görülecek şekilde gövdenin yanında, etrafıyla kontrast renkte en az 
10 cm yükseklikte harfleri olan aşağıdaki etiket bulunmalıdır,

DİKKAT
BU AMATÖR YAPIM HAVA ARACI ÖZEL 
UÇUŞ İZNİ BELGESİ İLE UÇMAKTADIR.

NOTICE
THIS AMATEUR-BUILT AIRCRAFT IS 

OPERATING WITH A 
PERMIT TO FLY.

b)  Yolcu koltuğu var ise deneme aşaması boyunca gövde üzerinde aşağıdaki 
etiket bulunmalıdır.

YOLCU UÇAMAZ

PASSENGERS PROHIBITED

c)  Pilot koltuğundan başka yolcu taşıma amaçlı koltuklarda taşınabilecek aza-
mi yük miktarı sözkonusu koltuk üzerinde aşağıdaki etiketle belirtilmelidir.

AZAMİ YOLCU VE/VEYA YÜK MİKTARI:
MAXIMUM PASSENGER AND/OR BAGGAGE LOAD:
... KG (... LB)

Bu etikete yazılacak değerler Uçağın Ağırlık ve Denge Kitabından alınmalıdır.

d)  Kabin veya kokpitte pilotun görebileceği bir yerde Özel Uçuş İzin Belgesi’nde 
aksi belirtilmemişse aşağıdaki etiket bulunmalıdır,

“Akrobasi Yasaktır”
“Aerobatics Prohibited”
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e)  Akrobasi yeteneği var ve kısıtlamalar söz konusu ise örnekteki gibi etiketle-
me bulunmalıdır.

“Bu Uçakta aşağıda belirtilen Akrobatik Hareketler ve 
Kombinasyonları Yapılabilir”:

[ 1. .... . . . . . . . . . 
[ 2. .... . . . . . .

“The Following Aerobatic Manoeuvers, and Combinations 
Thereof, May Be Performed in this Aeroplane”: 

[ 1. .... . . . . . . . . . 
[ 2. .... . . . . . .

f)  Yüksek Performanslı ise aşağıdaki etiket bulunmalıdır.

Bu Uçak Amatör Yapım Yüksek Performanslı bir uçaktır. 
Uçurulması için Tip İntibakı içeren Pilot Lisansı gerekir.

This is a High Performance Amateur-Built Aeroplane. 
Operation Requires a Pilot Licence with a High 

Performance Type Rating.
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EK-2

Amatör yapım hava aracında kullanılabilecek imalat teknikleri ve parçalar.

Malzemeler
(a)  Malzemeler yapılacak çalışmaya uygun malzemeler olmalıdır.

(a)  Metal veya ahşap dışında, kompozit malzemeler ve yeni bulunabilecek mal-
zemeler de yapısal olarak kullanılabilir.

(b)  Motor(lar), pervane(ler), rotor palleri, hassas döner parçalar, iniş takımları 
ve bunların fren parçaları, standart uçak parçaları, ısıl işlem görmüş veya 
kaynaklanmış bölümler ve başka uçaklardan alınmış bölümler ve parçalar 
takılabilir. Bu durumda da başvuru sahibinin, aracın çoğunluğunu kendisinin 
inşa ettiğini göstermesi gerekir.

Motor
(a)  İtki olarak pervane veya tepkili sistemler kullanılabilir ancak katı veya sıvı 

yakıtlı roket motoru özel izne tabidir. Sertifikalı uçak motoru dışında mo-
torlar da kullanılabilir ve motor geliştirmek de deneyin bir parçası olabilir. 
Sertifikalı ürünlerde kullanım limitleri imalatçı firmanın öngördüğünün aynı 
olmalıdır. Sertifikasız ürünlerde limitleri ise uçağı inşa eden amatör belirler.

(a)  Pervaneli araçlar için kullanılacak motorlar bilinen yaygın kullanımdaki iki 
veya dört zamanlı pistonlu motorlar, Wankel tipi motorlar, türbin motorlar, 
gaz türbinleri ve konvansiyonel olmayan diğer içten yanmalı motorlar ola-
bileceği gibi elektrik, basınçlı gaz tahrikli veya farklı sistemli motorlar da 
olabilir.

(b)  Jet itkili motorlar turbojet, turboprop, turbofan vb. olabilir.

(c)  İçerisinde türbinli bir kısım bulunan (türboşarj gibi) motorlarda türbin şaftı-
nın hızı başvuru sahibince limitlenecektir ve:

(1) Bu limitlerin aşılmamasının denetleneceği bir yöntem belirlenecektir,

(2) Mümkün olan en yüksek şaft hızındaki bir arıza durumunda, tehlikeli bir parçalan-
mada etrafa parça saçılmayacağı gösterilmelidir.

Gürültü
Amatör yapım hava aracının var olan gürültü yönetmeliklerine uygun olması öngö-
rülmemiştir, ancak Yapımcı ve tasarımcıların bu kuralları göz önünde bulundurmaları 
tavsiye edilmektedir.
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EK-3

İmalata başlama, İmalat ve Uçuş İzni Alınması, İşletme ve Bakım Süreçleri ve 
Bu Süreçlerde Gerekli Belge ve Dokümanlar

BÖLÜM-1 Başvuruda Gerekli Belgeler:
İmalat başvurusunun olabildiğince kapsamlı bilgi ve dökümanla yapılması, başvuru-
nun değerlendirilme sürecini kolaylaştıracaktır. Bu bilgi ve dökümanlar:

-  Kit uçak ise kit üreticisinin sağladığı bilgiler.

-  Kit uçak ise kitin %51 kuralına uygunluğunu kabul eden sivil havacılık oto-
ritelerinin listeleri.

-  Hazır plan ise planın sağlayıcısından gelen bilgiler ve daha önce uygulandı-
ğına dair örnekler

-  Yapımcının kendi projesi ya da ilk defa uygulanacak bir proje ise tasarım 
detaylarını gösteren kitapçık

-  Kullanılacak malzemelere ve ekipmana ilişkin bilgi ve belgeler

Parasal bir kayba uğramamak için, proje ya da kit satın alınmadan önce bu başvuru-
nun yapılarak Genel Müdürlüğün onayı alınması gereklidir.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

O ’de yer 

tarafından 
onaylanmış 

mı? 

planlanılıyor 
mu? 

 
 

 

 
başvurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200

BÖLÜM-2 İmalat:

Yapımcı, denetçi ile imalat sürecinin adımlarını ve uygun kontrol 
noktalarını belirledikten imalata başlar.  

Projenin ilk adımı olarak, imalata başlamadan önce İmalat Kayıt 
Defteri hazırlanır.  

 

Planlı kontrol 
ziyaretlerinin sonucu 

tatmin edici mi? 

İmalat 
tamamlandı mı? 

İmalata devam edilir. 

Test uçuşu öncesi son 
planlı kontrol sonucu 

tatmin edici mi? 

Test Uçuşu’nun 
gerçekleştirilmesi için Genel 
Müdürlüğe başvuru yapılır. 

Denetçi eksiklikler 
ve hataları izah 
eder. Yapımcı 

gerekli 
düzeltmeleri yapar. 

Gerektiğinde denetçiden destek alınarak ve uygunsuzluklar 
giderilerek onaylı projeye uygun imalat adımları uygulanır.  

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Evet 

Evet 

EK-4
Uçuş El Kitabı

(1) Tescili yapılacak hava aracının bir uçuş el kitabı olması zorunludur. Uçuş el kita-
bı farklı adlarla da anılabilmesine rağmen (POH-Pilot Operation Handbook/Aircraft 
Manual/Owners Manual vb) uygun isim Uçuş El Kitabı’dır ve bu talimatta bu şekilde 
anılmaktadır.

(2) Uçuş el kitabının temel amacı, uçağın limitlerini ve operasyon prosedürlerini 
belirleyerek uçuş emniyetini bozmayacak şekilde emniyet sınırları içerisinde kulla-
nılmasını sağlayacak bilgileri vermektir.

(3) Uçuş El Kitabı içindeki bilgilerin yeterliliği ve doğruluğu için test uçuşlarının 
başarıyla tamamlanmasından sonra test pilotunun onayı alınmalıdır.

(4) Uçuş El Kitabı’nın ilk hali tescil başvurusu sırasında hazır olmalıdır.

(5) Uçuş El Kitabı tescilden sonra revize edilir.
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EK-5 
İmalat Kayıt Defteri İçeriği

Yapımcı tarafından tutulacak imalat kayıt defteri’nde bulunması gerekenler
a)  İmalat planları, şemaları ve izlenmiş/izlenecek üretim metodlarını içeren 

materyal,
b)  Kullanılan malzemelerin listesi ve evsafları,
c)  İmalat aşamalarının görsel kayıtları,
d)  Yapımcı’nın notları,
e)  Varsa test numuneleri ve sonuçları,
f)  Değişik yük durumları için yapılmış “ağırlık ve denge” raporu.

EK-6
İmalat Tamamlama Raporu

Amatör yapım hava aracının imalatı tamamlandığında bir tamamlama raporu düzen-
lenmelidir. Düzenlenen tamamlama raporu test için uçuş izni başvurusunda bulunu-
lurken hazır olmalıdır. Bu raporun içeriği aşağıdaki gibidir:

a)  Denetçi son denetleme raporu: Bu rapor, aşağıdakileri içeren bir kontrol lis-
tesi üzerinden düzenlenir:
i.  İmalat kayıt defterindeki denetçi uyarılarının bulunduğu sayfaların ve 

denetçi uyarılarınını kapatıldığını gösterir sayfaların onaylı kopyaları
ii.  Yapısal kontrol: Ana yapısal elemanların ve bağlantılarının kontrolü
iii.  Kontrol yüzeylerinin ve kumanda sistemlerinin kontrolü
iv.  Fren sistem(ler)inin kontrolü
v.  İniş takımlarının kontrolü
vi.  Gösterge panelinin (bordo) kontrolü
vii.  Gösterge panelinin arkasının kontrolü
viii.  Karbonmonoksit sızıntı kontrolü
ix.  Motor ve pervane kontrolü
x.  Statik sistem kontrolü
xi.  Sürat saati sisteminin kontrolü
xii.  İrtifa ve düşey sürat saati sistemlerinin kontrolü
xiii. Yakıt sisteminin kontrolü
xiv. Aviyoniklerin kontrolü
xv.  Elektrik sisteminin kontrolü
xvi. Panellerin, kapakların kontrolü
xvii. Kanopi/kapı kilitlerinin kontrolü
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b)  Ağırlık ve Denge Raporu: Amatör yapım hava aracının geçerli ağırlık ve den-
ge raporu tamamlama raporuna eklenir. Ağırlık ve denge raporunun FAA AC 
90-89A Section 8’e uygun olması gereklidir.

c)  Uçuş el Kitabı: Uçuş el kitabının test uçuşu öncesi hazırlanarak tamamlama 
raporuna eklenmesi gereklidir. Tamamlama raporunun ekinde bulunan uçuş 
el kitabının “ilk sürüm” olduğu ve uçuş testleri süresince uçuş el kitabının 
birkaç kez revizyon geçirebileceği unutulmamalıdır.

d)  Bakım Kayıtları/Bakım El Kitabı

e)  Motor Test Kayıtları: FAA AC 90-89A Section 10 ve 11’e uygun motor testle-
rine ilişkin kayıtlar.

f)  Pervane Test Kayıtları: FAA AC 90-89A Section 12’ye uygun pervane testleri-
ne ilişkin kayıtlar.
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EK-7
Test Uçuşu

Yapımcı ilk uçuştan önce hava aracının imalatının bittiğini beyan eder ve tamam-
lama raporunu Genel Müdürlüğe sunmak suretiyle test için Özel Uçuş İzni almak 
üzere başvurur. Genel Müdürlük tamamlama raporunu kontrol ederek test için Özel 
Uçuş İzni verir ve böylece test uçuşu aşamasını başlatmış olur. Test süreci aşağıda 
gösterilmiştir:

EK-7  

Test Uçuşu

Yapımcı ilk uçuştan önce hava aracının imalatının bittiğini beyan eder ve tamamlama raporunu Genel 
Müdürlüğe sunmak suretiyle test için Özel Uçuş İzni almak üzere başvurur. Genel Müdürlük tamamlama 
raporunu kontrol ederek test için Özel Uçuş İzni verir ve böylece test uçuşu aşamasını başlatmış olur. Test 
süreci aşağıda gösterilmiştir: 

(1) Genel Müdürlük tarafından test için özel uçuş izni verilmesi ile başlayacak test uçuşu süreci 
FAA AC 90-89A Chapter 2’ye uygun olarak yürütülür.

(2) Test uçuşlarında hava aracının tipine göre uygun prosedür ve kontrol listesi kullanılır.
(3) Test uçuşlarında uygulanan prosedürlere ait bilgiler, pilot notları ve kontrol listeleri uçuş 

testi raporuna eklenir. 
(4) Test uçuşlarının başarıyla tamamlanmasından sonra yapımcı tarafından uçuş testi raporu 

düzenlenerek denetçi ve test pilotu tarafından onaylanır. 
(5) Uçuş el kitabı ile bakım el kitabının uçuş testleri boyunca revize edilip son şekline 

getirilmesi ve test pilotuyla denetçi tarafından onaylanması test uçuşlarının başarıyla tamamlanması için 
şarttır.

Test Uçuşu başvurusu öncesinde uçağın uçuş defteri hazırlanır. 

Denetçi tarafından imzalanmış tamamlama raporu ve henüz boş olan uçuş defteri  
Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Yapımcı test uçuşunu gerçekleştirecek pilotu (yapımcının kendisi de olabilir) pilot kayıt 
defteri ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirir.  

Test uçuşu için Genel Müdürlük tarafından onay verilen pilot, denetçi ve yapımcı birlikte test 
uçuş planını ve takvimini belirler. 

Belirlenen takvime göre Genel Müdürlükten test için özel uçuş izni talep edilir (bu onay tam 
bir Uçuş İzni olmayıp, test uçuşu için verilmiş geçici bir onaydır ). 

Test için özel uçuş izni alındıktan sonra test uçuşları program ve takvimine göre tamamlanır. 
test uçuşunu yapan pilot ve denetçi tarafından imzalanmış uçuş testi raporu ile Genel 

Müdürlüğe uçuş izni için başvurulur. 

(1) Genel Müdürlük tarafından test için özel uçuş izni verilmesi ile başlayacak test 
uçuşu süreci FAA AC 90-89A Chapter 2’ye uygun olarak yürütülür.

(2) Test uçuşlarında hava aracının tipine göre uygun prosedür ve kontrol listesi kul-
lanılır.

(3) Test uçuşlarında uygulanan prosedürlere ait bilgiler, pilot notları ve kontrol liste-
leri uçuş testi raporuna eklenir.

(4) Test uçuşlarının başarıyla tamamlanmasından sonra yapımcı tarafından uçuş tes-
ti raporu düzenlenerek denetçi ve test pilotu tarafından onaylanır.

(5) Uçuş el kitabı ile bakım el kitabının uçuş testleri boyunca revize edilip son şek-
line getirilmesi ve test pilotuyla denetçi tarafından onaylanması test uçuşlarının 
başarıyla tamamlanması için şarttır.
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EK-8
Amatör Hava aracının Bakımı

Amatör hava aracının beklenmedik arızaları programsız tamiratlarla giderilir. Program-
lı durum takibi ise Durum Kontrolü (DK) ile yapılır ve aşağıdaki şekilde bir yol izlenir:

a.  Hava aracı için bir Durum Kontrol Listesi (DKL) hazırlanır. DKL’de bakım yön-
temleri, incelenecek parçalar ve bakım aralıkları belirtilir. DKL, amatör yapım 
hava aracının özelliklerine göre aşağıdaki gibi hazırlanır:

1.  Hava aracının kitten veya plandan imal edilmiş olması durumunda kit 
üreticisinin belirttiği DKL’ye uyulur.

2.  Hava aracının bir restorasyon çalışması olması durumunda üreticinin 
verdiği bakım kuralları ve aralıkları uygulanır.

3.  Bunun dışındaki hallerde hava aracının yapımcı tarafından imal edildiği 
veya DKL bulunamadığı durumlar dâhil olmak üzere, yapımcının öner-
diği ve Uçuş İzni alınması sırasında Denetçi ile mutabakata varılarak bir 
DKL hazırlanır.

Bakımda kullanılacak usuller havacılıkta kullanılan ve kabul görmüş usuller çerçe-
vesinde olacaktır. Bunun için yapımcının temel ihtisas konularında açılacak uygun 
kurslara katılımı istenebilir.

b.  DKL’nin üzerindeki değişimler denetçi onayı ve imzası ile yapılır.

c.  DK esnasında gerekli görülen parçaların incelenmesi, tamiri veya değişimi 
DKL’de belirtildiği şekilde yapılır. DK uygulaması hava aracının bakım defte-
rine yapıldığı tarihle kaydedilir.

d.  DK uygulamasını yalnızca hava aracını inşa eden kişi, yetkili gövde/motor 
teknisyeni veya yetkilendirilmiş bir bakım kuruluşu yapar. Hava aracının 
imalini yapan bir grupsa, DK uygulama yetkisini aralarından seçilecek bir 
kişiye devrederler.

e.  Bakım ve onarımlarda kullanılacak parçalar amatör yapım hava aracının 
üretimi sırasında kullanılan malzemelerin aynısı ya da benzer nitelikte ve 
uyumlu malzemeler olmalıdır.

f.  Tasarım Değişiklikleri ve Tamirler
1. Aracın yapısal özelliklerini, geometrisini, performansını, azami kalkış 

ağırlığını değiştiren tasarım değişiklikleri ve tamirler, denetçi tarafından 
incelenmesini gerektirir ve aşağıdakiler yapılana dek uçuş iznini iptal 
ettirebilir:

1.i.  Yeni bir Ağırlık ve Denge Raporu ve Uçuş Test Raporu.

1.ii. Değişikliklerin veya tamirlerin uçağın teknik ve normal defterlerine 
yazılması.
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1.iii. Yeni bir başvuruda bulunulmasını veya muayenesinin yenilenmesi.

2.  Aşağıdaki değişiklikler, uçuş izinlerinin iptaline ve yeni bir ağırlık ve 
denge raporu ile uçuş test raporu istenmesine yol açar:

2.i.  Motorun, aynı serideki motor değişimleri hariç tip veya modelindeki 
değişiklik.

2.ii.  İzin verilen ağırlık limitinin değişimine yol açan değişiklikler.

2.iii. İniş takımında yapılan ilk değişim. Yapılan sonraki her değişim sade-
ce ağırlık ve denge formuna yansıtılacaktır.

3.  Denetçinin kontrolünü gerektiren değişiklikler şunlardır:
3.i. Yapısal bütünlüğü etkileyen herhangi bir değişiklik veya büyük tamir,

3.ii. Akrobasi uçaklarında kontrol yüzeylerinde yapılan değişimler.
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