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Üstte, 17  Aralık 19o3 tarihinde gerçekleştirilen ‘İlk
Motorlu Hava Aracı Uçuşu’, yanda ise 17 Eylül

19o8’de meydana gelen ‘İlk Motorlu Hava Aracı
Kazası’ görülüyor [Fotoğraflar: İnternet].

A’dan Z’ye Sertifikasyon
Türkiye’de hem sivil hem de askeri havacılık alanındaki ilerlemeler son yıllarda

büyük bir ivme kazanmıştır.  Kendi hava araçlarımızın tasarım ve üretimini
hedefleyen 2o23 havacılık vizyonu ile birlikte, kullanımda olan sivil ve askeri hava

araçları üzerindeki değişiklik  ve tamir ihtiyaçları da ülkemiz havacılık
endüstrisinin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

GÜNÜMÜZDE askeri havacılık ala-
nında Türkiye, kendi eğitim uçağını,

insansız hava aracını tasarlayıp üretmekte ve
envanterdeki mevcut hava araçları üzerinde
modernizasyon/modifikasyonlar yapmakta-
dır. Sivil havacılık alanında da paralel gelişme-
ler olmaktadır. Envanterde bulunan sivil hava
araçları üzerinde değişiklik ve tamir tasarımları
ile parça/ teçhizat [uçak mutfak ürünleri, yolcu
koltuğu, elektronik uçuş çantası, vb] tasarım
ve geliştirilmesi yapılmaktadır. Hava aracı ta-
sarımında özellikle alt-sistem ve ekipman se-
viyesinde dışa bağımlı olan Türkiye’de bazı
sistem, parça ve techizatların tasarım ve üreti-
minin kendi yerli sanayimiz tarafından yapıl-
masının desteklenmesi ile de havacılık
endüstrimizde büyük bir büyüme öngörül-
mektedir. 

Son dönemde askeri ve sivil havacılıkta
yaşanan bu olumlu gelişmeler, sertifikasyon
kabiliyeti ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır.
Kendi uçak, sistem ve teçhizatını geliştirmeyi
hedefleyen ülkemizde, bu ürünlerin sertifikas-
yonunun kendi otoritemiz tarafından yapılma-
sının büyük önemi vardır. Havacılıkta gelişmiş
ülkelere bakıldığında, güçlü endüstrilerinin

yanında güçlü havacılık otoritelerinin olduğu
görülmektedir. Bunlar ayrılmaz bir ikilidir ve
ülke olarak havacılıkta hedeflenen noktalara
gelebilmemiz için endüstrimiz ile birlikte ha-
vacılık otoritelerimizin de gereken yetkinliğe
ve yeterli alt-yapıya sahip olması gerekmekte-
dir. 

Türkiye’ de havacılık endüstrisindeki ge-
lişmelere paralel olarak, kendi ürünlerimizin
sertifikasyonu kapsamında alt-yapı oluşturul-
maya ve uygulanmaya başlanmıştır. Kendi as-
keri havacılık otoritemiz kuruluncaya kadarki
geçiş döneminde, Savunma Sanayii Müsteşar-
lığı [SSM] ve ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri [TSK]
personelinin işbirliği ile uluslararası standart-
lara uygun bir sertifikasyon süreci izlenmek-
tedir. Benzer şekilde, sivil hava aracı, parça ve
teçhizatının sertifikasyonu için Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü [SHGM] sertifikasyon alt-ya-

pısını uluslararası mevzuatlara uygun şekilde
hazırlamaktadır. 

‘Kendi Uçağını Kendin Yap’
‘Kendi Uçağını Kendin Sertifikalandır!’

Hedef ve amaçlar, hem havacılık endüstri-
miz, hem de endüstrimizin çıktılarını sertifika-
landıracak havacılık otoritelerimiz için
oldukça büyüktür. 

Biz de, Savunma ve Havacılık dergisi ola-
rak bu zorlu yolda yaşanan gelişmeleri akta-
rarak katkı sağlamak için, bu sayımızdan
itibaren “A’dan Z’ye Sertifikasyon” yazı dizi-
mizi başlatmaya karar verdik. Bu yazı dizisinin
temel amaçları;

l Hava aracı uçuşa-elverişlilik sertifikas-
yonu süreçleri ve uygulamaları hakkında bilgi
vermek,

l Havacılıkta emniyet ve emniyet kültü-
rünün önemine dikkat çekmek, 

l Öğrenilmiş derslerin paylaşımı ile sek-
törü bilinçlendirmek,

l Şöyleşi köşemizde, firmaların organi-
zasyon, ürün, parça ve teçhizat sertifikasyonu
kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi ver-
mek ve edinilen tecrübelerin paylaşılmasını
sağlamak olacakır.

A’dan Z’ye Sertifikasyon yazı dizisine
‘Neden Sertifikasyon?’ sorusu ile başlayarak,
bazı temel konulara değinmek istiyorum. En
genel tanımıyla Sertifikasyon; Bir şeyin ilgili

kurallara uygun olduğunun belgelenmesi de-
mektir. Herhangi bir ürünün sertifikasyonun-
dan, personel sertifikasyonuna kadar birçok
konuda sertifikasyon terminolojisi kullanıl-
maktadır. Eğer bir hava aracının sertifikasyo-
nundan bahsediyorsak bunu ‘uçuşa

elverişlilik’ sertifikasyonu olarak tanımlamak
en doğrusu olacaktır.

Konuya bir tecrübeyi paylaşarak devam
etmek istiyorum. Sene 2oo7, kendimize şu so-
ruyu sorduk: “Biz neden kullandığımız bu
standartların yazılmasına katkı sağlamıyoruz,
ismimizi bu standartlara yazdırmıyoruz?” Ocak
2oo8,  havacılık standartlarının yazılmasına
katkı sağlamak amacıyla uluslararası SAE [So-
ciety of Automotive Engineers] S-18 Hava
Aracı Geliştirme ve Emniyet Süreçleri Çalışma
Grubuna katılmaya başladım. Çalışma Grubu-

nun temel amacı,
sivil hava aracı geliş-
tirme süreçlerini ve
emniyet analizlerini
anlatan iki standar-
dın güncellemesini
sağlamaktı. Boeing,
Airbus, Gulfstream,
Bombardier vb hava-
cılık sektörünün
önde gelen hava
aracı üreticilerinin
yanı sıra Rockwell
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Havacılığın emniyetli, güvenli ve sürdürülebi-
lir gelişmesini sağlayacak teknik, işletme ve
organizasyon kurallarını oluşturmak devletle-
rin havacılık otoritelerinin sorumluluğundadır.

Türk Sivil Havacılık Kanunu 292o’ye göre
uçuşa elverişli olmak şartıyla; Türk Devlet
hava araçları, Türk uçak siciline kayıtlı Türk
sivil hava araçları, Türkiye'nin taraf olduğu an-
laşmalar uyarınca Türk Hava Sahasında uçma-
larına müsaade edilen hava araçları, Türk hava
sahasında uçuş yapabilmektedirler. Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun 5431’e göre, SHGM, ülke-
mizde üretilen hava aracı gövde, motor ve
pervane ile diğer donanımların sivil hava araç-
larında kullanımına imkan sağlayacak uçuşa
elverişlilik ve gürültü standartlarını belirlemek,
tasarım, üretim, bakım, onarım, tadilat ve ye-
nileme yapan işletmeleri belirlenen standart-
lara uygun olarak yetkilendirmek, bu konuda
denetlemeler yapmak, ilgili belgeleri düzenle-
mek, onaylamak, yetkileri yenilemek, gerek-
tiğinde iptal etmek ve kayıtlarını tutmaktan
sorumludur.

Sivil havacılık operasyonlarının emniyetli
olarak yürütülmesi ve hava taşımacılığının
planlı bir şekilde büyümesini sağlamak amacı
ile atılan en önemli adım, 1944 yılında yapılan
ve Chicago Konvansiyonu olarak bilinen Ulus-
lararası Sivil Havacılık Anlaşması’dır. Bu anlaş-
manın amacı; uluslararası sivil havacılığın
emniyetli ve sistemli olarak gelişmesi, hava ta-
şımacılığının fırsat eşitliği üzerine tesis edilme-

Collins, Honeywell gibi alt-sistem ve ekipman
üreticilerinin 25-3o yıllık deneyimli uzmanla-
rından oluşan gruptaki kişiler, Türkiye’den
gelen bu yabancıya bakarken, ben de bu in-
sanlar hangi teknik seviyedeler, havacılıkta
neredeler, onların dertleri ile bizimkiler aynı
mı[?] diye sorguluyordum. İlk öğrendiğim şey
mevcut teknolojilerinin, yazdıkları standartla-
rın çok önünde olduğuydu. Bu nedenle bu ça-
lışma grubunda toplanmışlar ve sertifikasyon
gereksinimlerine uyum için kullandıkları bu
rehber standartları güncellemeye çalışıyor-
lardı. Çünkü ‘9olı yıllardan ‘ooli yıllara hava
aracı sistemleri daha karmaşık ve kompleks
hale gelmiş ve bu sistemlerin emniyetli oldu-
ğunun kanıtlarını oluşturmak zorlaşmıştı.

2oo8 yılında bir yabancı olarak katıldığı-
mız grupta, ‘1o yılında SAE Antalya’yı düzen-
leyip uluslararası havacılık endüstrisini
Türkiye’de ağırlayacak duruma gelmiştik. Alt-
çalışma gruplarında alınan teknik görevler es-
nasında vardığım sonuç şu oldu. Standartlar,
bunları yazan grupların o anki tecrübelerini
yansıtmakta ve sürekli güncellenmeye ihtiyaç
duymaktadır. Dolayısı ile havacılıkta standart-
ları uygulamak bu tecrübeleri kullanmak
adına önemlidir. Ayrıca bu standartlarda
henüz yazılı olmayan ve uygulandığı takdirde
hava aracı emniyetini artıracağı düşünülen ça-
lışmaların yapılması ve paylaşılması endüstri-
nin önemli görevlerinden birisidir. Giderek
daha kompleks hale gelen hava aracı ve sis-
tem tasarımları ile sertifikasyon gereksinimle-
rine uyum göstermede ortak bir süreç ortaya
koyabilme adına yapılan bu çalışmalara ABD
ve Avrupa havacılık otoritelerinin verdiği des-
tek bu işin iki taraflı yönetilmesi gerektiğine
güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Sivil havacılıkta kuralların her geçen gün
daha sıkılaştırılması, standartların güncellen-
mesi ve özellikle endüstrinin bu konudaki ça-
basının nedenini, ABD Federal Havacılık
Otoritesi [FAA/Federal Aviation Administra-
tion] katılımcısına sorduğumda şöyle cevap
verdi;

“14 No’lu CFR [Code of Federal Regulati-
ons]’ Kanunu’na uyum göstermeleri gerekiyor.
Kurallar zorlayıcı çünkü halkımızın emniyeti
bizim için önemli”. 

Peki kanun olmasaydı, FAA bu kadar
güçlü olabilirmiydi? Parasal kazancın da
önemli olduğu rekabetçi sivil havacılık sektö-
ründe firmalar kaynaklarını daha emniyetli
hava araçları tasarlamak ve üretmek için kul-
lanırlar mıydı? Bu sorulara cevap vermeden
önce bir hava aracı kazası sonrası etkilere ve
oluşan maliyetlere bakmak faydalı olabilir. 

Kazanın doğrudan ve dolaylı maliyetlerini
incelediğimizde aşağıdaki sonuçlara varılmak-
tadır;

l Hava aracının kaybı sonucu oluşan ma-
liyet,

l Yolcuların yaralanması ve ölümü so-

nucu oluşan maliyet, kaza mağdurlarının aç-
tığı hukuki işlemler,

l Sigorta tarafından kapsanmayan mali-
yetler,

l Yeniden yapılanma maliyetleri,
l Güven kaybı,
l Negatif medya baskısı,
l Kazanın duygusal etkileri.
Kaza sonucu maliyetlerin ne sevuyede

olabileceğine dair bir örnek vermek istiyorum.
Turbomeca motorlu bir kurtarma helikopteri-
nin motor arızası nedeni ile 1993 yılında yap-
mış olduğu kaza sonucu ölen pilotun ailesine
ödenen tazminat miktarı ABD$35o Milyon se-
viyelerindeydi. Bu kazada hava aracı içeri-
sinde sadece 4 kişi bulunmaktaydı ve
bunlardan ikisi hayatını kaybetmiş, diğer iki-
side ciddi şekilde yaralanmıştı. Bu kazada
motor üreticisi firma hatalı bulunmuştu. İçinde
yüzlerce yolcu taşıyan sivil bir yolcu uçağının
kaybı sonucunda ortaya çıkacak maliyetlerin
büyüklüğününün değerlendirmesini okuyu-
culara bırakıyorum.

Havacılık standartları kanla yazılmıştır. Bu
günlere gelinceye kadar çok fazla can ve mal
kaybı yaşanmıştır. Bu kazalardan alınan ders-
lerle otoriteler mevzuatlarını ve uçuşa elveriş-
lilik standartlarını güncellemektedir.

1993 yılındaki kazanın mağdurlarına ödenecek
tazminat bedelini vurgulayan gazete haberi
[Fotoğraf: İnternet].

Bazı ülkeler ve havacılık düzenlemeleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.

* SHGM Uçuşa Elverişlilik Yönetmelikleri ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış olup, onay süreci içerisindedir. 
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siyle sağlam ve ekonomik bir şekilde işletile-
bilmesi için bazı düzenlemeler hususunda
mutabık kalınmasıdır. Bu amaç kapsamında,
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı [ICAO]’nın
kurulması öngörülmüş ve ICAO [International
Civil Aviation Organization], 4 Nisan 1947'de
resmi olarak faaliyete geçmiştir. Türkiye’de bu
anlaşmaya taraf ülkelerden birisidir.

Chicago Konvansiyonu ile sözleşmeye
taraf olan ülkeler, her ülkeninin kendi toprak-
ları üzerindeki hava sahası ile ilgili tam bir hü-
kümranlık hakkına sahip olduğunu kabul
ederler.

Bu konvansiyon yanlızca sivil hava araç-
ları için geçerlidir. Hiçbir devlet hava aracı
başka bir devletin hava sahası üzerinde özel
izin olmaksızın uçamamaktadır. Ayrıca bu söz-
leşmeye imza atan her ülke kendi devlet hava
araçları ile ilgili düzenlemeleri, sivil hava araç-
larının emniyetli bir şekilde seyrüsefer yapma-
sını sağlayacak  şekilde hazırlanmaktan
sorumludur. 

Dolayısı ile devlet hava araçlarının emni-
yetli uçuşunu sağlamak için kuralları oluştur-
mak ülkelere bırakılmıştır. Bu kapsamda,
askeri havacılık alanına baktığımızda ülkelerin
kendi emniyet ve uçuşa-elverişlilik mevzuat
ve standartlarını oluşturarak, ürünlerini kendi-
lerinin sertifikalandırdıklarını görüyoruz. As-
keri havacılık alanındaki otorite yapılanmaları
ve mevzuat yapıları ülkeler arasında farklılık-
lar göstermektedir. Örneğin, ABD askeri
alanda ‘MIL-HDBK’, ‘MIL-STD’, ‘JSSG’ stan-
dartlarını kullanarak hava, deniz, kara kuvvet-
leri altında oluşturdukları Teknik
Uçuşa-elverişlilik Otoriteleri [TAA- Technical
Airworhiness Authority] ile sertifikasyon süre-
cini yönetmektedirler. İngiltere de askeri
alanda ise oluşturdukları ‘DEF-STAN’, ‘JSP’
standartlarını kullanarak kural ve gereksinim-
leri tanımlamaktadırlar. Askeri havacılık ala-
nındaki yapılanmalara Kanada ve Avustralya
gibi birçok örnek verilebilir. 

Sivil havacılık alanında anlaşmaya taraf ül-
kelerin ICAO gereksinimlerine uyum gös-
terme yükümlülükleri bu alanda yürütülen
faaliyetlerin benzer standartlarda yapılmasını
sağlamaktadır. Sivil otoriteler karşılıklı yaptık-

ları anlaşmalarla birbirlerinin verdikleri serti-
fikaları tanımakta, böylelikle ülkelerarası hava
aracı, parça, teçhizat ithalat ve ihracatı esna-
sında mevzuatlara uyum daha kolay sağlana-
bilmektedir. Askeri havacılık alanında da ortak
bir harmonizasyon çalışması Avrupa Savunma
Ajansı EDA [European Defence Agency] tara-
fından başlatılmıştır. Bu oluşumun temel
amacı, askeri havacılık alanında da ortak ge-
reksinimlere uyumun sağlanabilmesi, taraf ül-
kelerin karşılıklı birbirlerini tanımalarının
kolaylaşması ve projelerde maliyet etkin bir
emniyet yaklaşımının oluşturulabilmesidir.

Bu kapsamda, Avrupa Askeri Uçuşa-elve-
rişlilik Sertifikasyon Kriterleri [EMACC/Euro-
pean Military Airworthiness Certifıcation
Criteria] El Kitabı ve Askeri Uçuşa-elverişlilik
Gereksinimleri [EMAR/European MilitaryAir-
worthiness Requirements] oluşturulmaya baş-
lanmıştır. Bu standartlar, mümkün olduğunca
sivil, gerekli olduğunca askeri yaklaşım ile ha-
zırlanmaktadır. Avrupa askeri yapılanması ol-
duğu için de, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi
[EASA/Europen Aviation Safety Agency] mev-
zuatlarına yakın bir yapı oluşturulmaktadır. Bu
faaliyetler, Türkiye tarafından da takip edil-
mektedir. 

Her ne kadar sivil ve askeri havacılığın
ayrı standartları ve ayrı otorite yapıları olsa da
ortak paydada buluştukları bir konu var ki, o
da uçuşa-elverişliliktir. Bir askeri hava aracının
göreve elverişli olması için önce uçuşa-elve-
rişli olması gerekmektedir. Ülkelerin askeri

havacılık standartlarında da kalifikasyon sü-
reci olarak tanımlanan temel sürecin ilk adımı
uçuşa-elverişlilik sertifikasyonudur. Yukarı-
daki şemada askeri projelerde kalifikasyon ve
sertifikasyon sürecinin genel olarak ilişkisi
gösterilmektedir.  

Peki, sivil ve askeri havacılık projeleri-
nin doğası aynı mıdır? 

Burada bazı temel farklılıklardan bahset-
mek istiyorum. Askeri havacılıkta emniyetin
yanında performans ve görev ön plandadır.
Sivil havacılıkta kurallara uyum zorunludur,
sapmalarda eşdeğer bir emniyet seviyesi gös-
terilmesi gerekmektedir ve risk yönetimi yak-
laşımı uygulanmamaktadır. Askeri hava
araçları ise, doğası gereği daha zorlayıcı ope-
rasyonel şartlarda çalışmakta ve yüksek riskli
operasyonlar gerçekleştirmektedir. Bu ne-
denle askeri otoriteler sertifikasyon süreçleri-
nin yanında, risk yönetim süreçlerini de
oluşturmuştur. Riskin tespit edilmesinden sı-
nıflandırılmasına, kabul edilebilir seviyelere
indirilmesinden onaylanmasına kadar tüm
adımlardaki süreci ve ilgili sorumlu birimleri
tanımlamışlardır. Ayrıca sivilden farklı olarak,
askeri hava araçlarının yükümlü olduğu ma-
nevra ve operasyonlar gereği [hazırlanmamış
pistlere iniş/kalkış, havada yakıt ikmali, alçak
irtifa uçuşu, havadan paraşütçü/kargo ikmali,
yüksek ‘G’ uçuşları, vb] maruz kaldığı çevresel
şartlar da çok daha zorlayıcıdır. Bu şartlarda
çalışacak bazı sistem ve ekipmanların da ma-
liyetleri sivil kullanımda olanlara göre daha
yüksek olmaktadır. Askeri hava araçlarının
maliyeti yüksek olduğu için, tehlikelerden

İlk sertifika çalışmalarına örnek. . .
“Bu  sertifika, BE1 uçağının tarafımdan baştan sona
test edildiğini, uçağın ortalama hızının, 3/4 millik ana
uçuş güzergahında, 35olb’den oluşan harici yükle ve
bir saatlik uçuş için yeterli yakıtla, saatte 58-59 mil
olduğunu tescil eder...” 
[İmza: S. Heckstall Smith, For Superintendent, Army
Aircraft Factory, South Farnborough, İngiltere, 14
Mart 1912] [Fotoğraf: İnternet]
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hava aracı tipine göre seçilen sertifikasyon
standardı baz alınarak hazırlanır. Aşağıda bu
sertifikasyon standartlarına örnekler verilmiş-
tir.  

Faz  3- Sertifikasyon Programın
Oluşturulması Fazı
Bu fazda, sertifikasyon program takvimi

ve sertifikasyon planları oluşturulur. Bu plan-
larda sertifikasyon temeli, uyum metotları ve
teslimat zamanları, sertifikasyon işlem madde-
leri, tasarım tanımlama dokümanları, vb bilgi-
ler yer alır. Bu planlar, sertifikasyon
faaliyetlerinin yönetimi için ana-proje yönetim
aracıdır. 

Sertifikasyon temeli üzerinde anlaşma sağ-
lanmasının ardından, bu temeldeki gereksi-
nimlerin nasıl karşılanacağını tanımlayan
uyum kontrol yöntemleri üzerinde de otorite
ile anlaşmaya varılır. 

Faz 4- Uyum Gösterimi Fazı
Bu fazda uyum dokümanları [test, analiz,

vb raporları] hazırlanarak otoriteye sunulur.
Yüklenici tarafından uyum gösterimi için ha-
zırlanan test programları konusunda otorite ile
mutabakata varılır. Uyum gösteriminin en
önemli adımlarından birisi olan uçuş testleri
başlamadan önce, prototip hava aracının em-
niyetli uçuş yapabilir durumda olduğununun
belirlenebilmesi için tüm destekleyici dokü-
manlar otoriteye sunularak uçuş izni alınır.

Tüm sertifikasyon gereksinimlerine uyum
gösterildikten sonra yüklenici tarafından tasa-
rım uyum beyanı yayımlanır. 

Faz 5-Tip Sertifikasının Yayımlanması
Hava aracı tasarımının ilgili sertifikasyon

standardına uyumu doğrulandıktan sonra,
otorite tarafından tip sertifikası yayımlanır. Bu
doğrulama faaliyetleri esnasında otorite sü-
rekli olarak sürecin içersindedir ve uyumsuz-
lukları yüklenici ile paylaşmaktadır. Tip
Sertifikasyon süreci büyük uçaklarda [5.7ookg
üstü] ortalama 5 yıl, küçük uçaklarda 3 yıl sür-
mektedir. 

Tip sertifikası, o hava aracı tipini tanımla-
yan tip tasarımına verilmektedir. Bu tip tasa-
rıma göre üretilen her bir seri uçağın uçuşa

doğan risklerin seviyesi belirlenirken maddi
zararın büyüklüğüne de bakılmaktadır.  

Askeri, sivil farketmez, hava araçları
uçuşa elverişli olmalı dedik. Peki  ‘Uçuşa-el-
verişlilik nedir?’

Tanım olarak uçuşa-elverişlilik; bir hava
aracının, uçuş ekibi, yer ekibi, yolcular, üze-
rinde uçtuğu canlılar ve uçuş yapan diğer hava
araçlarına tehlike oluşturmadan, onaylanmış
kullanım şartları ve sınırlandırmalar içerisinde,
emniyetle uçuşunu başlatabilme, sürdüre-
bilme ve sonlandırabilmesi durumudur. Bir
hava aracının uçuşa elverişli olması için;

l Hava aracı için minimum emniyet ge-
reksinimlerinin tanımlandığı sertikasyon stan-
dartlarına uyumlu olması, ve

l Emniyetli operasyon yapacak koşulda
olması gerekmektedir.

Peki bu standartlara göre hava aracı,
parça ve teçhizatını tasarlayan ve üreten fir-
maların ürünleri emniyetli denilebilir mi? 

‘Bu ürünler emniyetlidir’ varsayımının ka-
nıtları bağımsız olarak doğrulanıp onaylanma-
dıkça, bu ürünlere emniyetlidir diyemeyiz. İşte
bu noktada sivil ve askeri havacılık otoritele-
rine ihtiyaç vardır. Yukarıda da bahsettiğimiz
gibi bu otoriteleri kurmak ülkelerin ana so-
rumluluğudur. 

Uçuşa elverişlilik sertifikasyonu ise;  ta-
nımlanmış operasyon şartlarında bir hava ara-
cının uçuşa elverişli olduğunun belirlenmesi
için uygulanan ve havacılık otoritesi tarafın-
dan dokümante edilmiş bir kararla sonuçlanan
sistematik bir süreçtir. Uçuşa elverişlilik serti-
fikasyonu sürecinin ana adımlarını yukarıdaki
şemada da vurgulandığı gibi, 5 faz altında kı-
saca açıklayabiliriz.

Faz 0- Fizibilite Fazı
Bu fazda yüklenici, hava aracı ile ilgili üst

seviye gereksinmeleri oluşturur. Hava aracı

operasyonları ve operasyonel koşulları, hava
aracı konfigürasyon ve mimarisi, genel hava
aracı özellikleri [CG zarfı, tasarım ağırlıkları,
tasarım hızları, harici yükler, vb…], sertifikas-
yon gereksinimleri ve takvimi, özel koşullar ve
alternatif uyum metotları gibi özel uçuşa elve-
rişlilik konularının tespiti yapılır.

Faz 1- Başvuru Fazı
Yüklenici Tip Sertifikası için ilgili otoriteye

başvuruda bulunur. EASA sürecine göre, aynı
zamanda Tasarım Organizasyon Onayı için de
başvuru yapılır [Askeri projelerimizde Tip Ser-
tifikası ve organizasyon onayları ile ilgili ge-
reksinimler sözleşmeye konulduğu için ayrı
bir başvuru süreci olmamaktadır].

Faz 2- Bilgilenme ve Sertifikasyon
Temeli Hazırlama Fazı
Yüklenici tarafından Otorite ekibinin hava

aracı ile ilgili bilgilendirilmesi sağlanır [Hava
aracının genel olarak tanıtımı, sistemler, yapı
mimarisi, motor, uçuş zarfı, CG zarfı, ağırlık,
hız vb]. Ayrıca bu fazda hava aracı sertifikas-
yon programı, yüklenici sertifikasyon temeli
önerisi, başlangıç sertifikasyon temelinin oluş-
turulması, farklı uyum metodları yaklaşımları-
nın belirlenmesi de yapılmaktadır.
Sertifikasyon temeli, hava aracının uyması ge-
reken uçuşa elverişlilik gereksinimlerinin yer
aldığı dokümandır. Sertifikasyon temeli, ilgili

Kategori EASA FAA

Hafif Uçaklar CS VLA 

Hafif Döner Kanatlar CS VLR

Küçük Uçaklar CS 23 FAR 23

Büyük Uçaklar CS 25 FAR 25

Küçük Döner Kanatlar CS 27 FAR 27

Büyük Döner Kanatlar CS 29 FAR 29

Motor CS E FAR 33

Pervane CS P FAR 35

Sertifikasyon Standartları

ASKERİ

MIL-HDBK-516B

DEF-STAND

NATO STANAG 4671

[Sabit Kanat UAV]

STANAG 4703

[Sabit Kanat Hafif UAV]

STANAG 4702

[Döner Kanat UAV]
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verilebilmesi için otorite tarafından yayımla-
nan Uçuşa Elverişlilik Sertifikasına ihtiyacı var-
dır. Bu sertifika, üretilen her bir hava aracının
onaylanmış tasarım verilerine göre üretildiği-
nin belgelenmesidir. 

Sivil havacılıkta sertifikasyon sürecine Bo-
eing 787 Dreamliner örneğiyle devam etmek
istiyorum. Bu uçağın tip sertifikasyonu için
Boeing, FAA’e ‘o3 yılında başvurarak sekiz yıl
süren sertifikasyon süreci sonrası ‘11 yılında
Tip Sertifikasını almıştır. FAA, bu uçağın tip
sertifikasyonu kapsamında kendi personelinin
200.ooo saatlik teknik çalışma yaptığını rapor-
lamıştır. Boeing ise 1.5oo’den fazla uçuşa-el-
verişlilik mevzuatına uyum gösterdiklerini, bu
uyumu gösterebilmek adına 4.ooo adet dokü-
manı otoriteye sunduklarını, ayrıca sadece
muayene, test parçaları ve bunların kurulum-
ları için 16.ooo gereksinime uyum gösterdik-
lerini belirtmişlerdir. Uçak servise verildiğinde
Boeing’in uçakla ilgili açıklaması şöyle ol-
muştu: “Yolcular şunu bilmeli, bu uçak emni-
yetli ve tarihteki teknolojik olarak en ileri
uçaktır. Bu uçakla yolcular, dünyada hava ula-
şımının en emniyetli zamanını deneyimleye-
cekler.” 

Tabii ki bir hava aracının tasarımının kali-
tesi ve emniyeti, hava aracı servise verildikten
sonra daha iyi anlaşılmaktadır. Eğer hava ara-
cınının serviste olduğu süre boyunca teknik
sebeplerden dolayı oluşan kaza, olay kayıtları
ne kadar az ise o hava aracının tasarımı o
kadar kaliteli ve emniyetli demektir. Dolayı ile
sertifikasyonun önemi bu noktada ortaya çık-
maktadır. Sertifikasyon kapsamında izlediği-
miz süreçler ne kadar yeterli ve tam olursa,
bunun uzun vadede ki olumlu etkileri ve so-
nuçları da o kadar iyi olmaktadır. 

Bir hava aracının teknik uçuşa-elverişliliği,
yani uçuşa-elverişlilik gereksinimlerine
uyumlu tasarıma sahip olması ve bu onaylan-
mış tasarım verilerine uygun üretilmiş olması
ne kadar önemli ise, bu hava aracının kulla-
nım ömrü boyunca sürekli uçuşa elverişliliği-
nin sağlanması, yani onaylanmış parçalarla
onaylanmış bakım proğramlarına göre bakım-

larının yapılması da bir o kadar önemlidir. Bu
nedenle, hava aracı tasarımından bakımına bu
süreçte görev alan kişilerin emniyet odaklı bir
bakış açısıyla sorumluluklarını iyi bilmeleri,
yapılan ihmal veya dikkatsizliklerin ileride can
ve mal kayıplarına neden olabileceğinin bilin-
cinde çalışmaları gerekmektedir.

Kendi hava aracı, parça ve techizatını üret-
mek ve sertifikalandırmak isteyen bir ülke ola-
rak, kendi milli ihtiyaçlarımızı karşılamakla
birlikte, rekabetçi dış pazarda da yer almak

ürünlerimizi satmak istiyoruz. Bunun için, ha-
vacılık sektöründe yer almak isteyen firmala-
rın, ürünleri ile ilgili teknik ve emniyet
gereksinimlerini doğru anlamaları, bunlara
uyum gösterebilmeleri, ayrıca tasarım ve üre-
tim organizasyonlarının alt-yapılarını uluslar-
arası standartlarda kabul görecek seviyelere
getirebilmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, üreticilerden otoritelere ül-
kemizde sertifikasyon kabiliyetinin kazanıl-
ması havacılığımızın önünü açacak çok
önemli bir adımdır. Bu yazımı Vecihi HÜR-
KUŞ’un üzücü, fakat bir o kadar da ders verici
sözlerinden kısa bir alıntı ile tamamlamak isti-
yorum.

“Çek Hükümeti Nafıa Nezareti Havacılık

Dairesinden 5 mühendis uçağımı tetkike
memur ediliyor. Bu komisyon belki bir politik
düşünce ile tayyarem üzerinde çok üstün has-
sasiyetle meşgul oluyorlar. Aerodinamik, sta-
tik ve pratik milletlerarası formülleri tatbik
ederek uçağı kontrol ediyorlar ve tayyareme
normal bir turizm lisansı veriyorlar. Bu başarı
pek iyi şekilde sonuçlanıyor ama, ben üzgü-
nüm, çünkü Türk eserinin teminatçısı Türk’ten
gayrı bir millet oluyor. Ve nihayet trenle giden
uçağımla uçarak havadan yurduma dönüyo-
rum.” S&H

Nazan GÖZAY GÜRBÜZ
Sertifikasyon Grup Lideri STM

Anadolu Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölü-
mü’nden 1993 yılında mezun olan GÖZAY, ‘95 yılında aynı
yerde Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Bilkent Üniversi-
tesi’nde Yönetici İşletme Yüksek Lisans [E-MBA] Programına
devam etmektedir.

TUSAŞ’ta on yıl değişik görevlerde çalıştıktan sonra,
2oo7 yılından beri STM’de Sertifikasyon Müdürlüğü’nde Ha-
vaaracı Emniyeti, Sürekli Uçuşa-Elverişlilik, Organizasyon
Onayları disiplinlerinden sorumlu Sertifikasyon Grup Lideri
olarak görev yapmakta ve Savuma Sanayi Müsteşarlığı

[SSM]’nın yürüttüğü havacılık projelerinde kendi uzmanlık alanlarında görev almaktadır. SAE S-
18 Sivil Hava Aracı Geliştirme ve Emniyet Süreçleri Komitesi’nin aktif üyesi olup, uluslararası ha-
vacılık standartlarının [SAE-ARP-4754A ve SAE-ARP-4761A] güncellenmesine katkı sağlamaktadır.   

‘787 Dreamliner’ Tip Sertifikasyonu kapsamındaki Uçuş Test Kampanyası:
Minimum 1.7oo Uçuş

Minimum 4.8oo Uçuş Saati
Minimum 25.ooo Test Koşulu

[Fotoğraf: S&H Arşivi].

Şartların zorlaması
karşısında sertifikası

Çekoslovakya’dan
alınmak zorunda kalınan

‘İlk Türk Uçağı [193o]
Vecihi K-XIV’ [Fotoğraf:

S&H Arşivi].




