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ÖZET 

 

 Kadın pilotlar çalışma grubunun yapmış olduğu projeler ve hedeflerinden bahsedildi. Bu bağlamda 

havacılık sektöründe kadınların önündeki bariyerlerin kaldırılması, sektördeki cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması, kadın pilotların havacılık alanında daha görünür kılınması, kadın pilotların hamilelik 

izinlerinin düzenlenmesinin amaçlandığı ve buna yönelik çalışmalar yapılacağı anlatıldı. (Female Pilots’ 

Working Group) 

 

 Pilotların üzerine atılı suçlar nedeniyle gözaltına alınma, tutuklanma süreçlerinde destek olunması ve 

bu gibi durumlar karşısında pilotların alması gereken aksiyonlar hakkında konuşuldu. Bu bağlamda, 

örnek olarak Martianair pilotlarının Buenos Aires’te illegal uyuşturucu madde taşıma iddiasıyla 

günlerce kötü şartlar altında gözaltında tutulması, pilotlara uygulanan kötü muamele hususu anlatıldı. 

Başka bir ülkede gözaltına alınan pilotların gözaltına alındıkları yerde ziyaret edilmesi gerektiği, 

IFALPA’nın durumdan haberdar edilmesi gerektiği, hukuki ve manevi destek verilmesi gerektiği, 

gerektiğinde konsolosluk ile iletişime geçilmesi konularında bilgi verildi. Benzer konularla ilgili 

durumlarla karşı karşıya kalan pilotların IFALPA Emercensi Numarasından bilgi verip yardım 

isteyebilecekleri vurgulandı. Ayrıca pilotlar için bir QRH (Quick Reference Handbook) hazırlanması 

için bir Task Force oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı. (Support for MAs in Cases Of 

Detention Of Pilots for Suspected or Alleged Criminal Acts) 

 

 Covid-19’un havacılık sektörüne yansıması ve hukuki boyutu üzerine konuşuldu. ITF’in (International 

Transport Workers’ Federation) hukuki yapısı, amacı hakkında sunum yapıldı. Covid-19 sürecinde 

havacılık sektöründe yaşanan hukuki sorunlar, sorunlara getirilebilecek muhtemel çözümler tartışıldı. 

Kurallara uymamakta direnen yolcular sebebiyle uçuş personelinin yaşadığı güçlükler, ekibe verilen 

kişisel koruyucu ekipmanların temin edilmesinde yaşanabilecek aksaklıklar, hastalığın hukuki 

statüsünün belirlenmesi, ILO’nun hazırlamış olduğu düzenlemeler hakkında bilgi verildi.  

 

 IATA’nın sektördeki yeri, tarihi, kuruluş amacı, hedefleri ayrıntılı olarak anlatıldı. Covid-19 sürecinde 

havacılık sektörünün milyarlarca dolarlık zarara uğradığı ve IATA’nın bu zararı tazmin için yaptığı 
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çalışmalardan bahsedildi. Montreal Konvansiyonu ve Protokolü hakkında kısaca bilgi verildi. IATA’nın 

havayollarına pandemi sırasında finansal olarak destek vermeye çalıştığı, havayolu firmalarının 

giderlerini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunduğu, sürdürülebilir planlar oluşturmaya çalıştığından 

bahsedildi. (Covid-19 Legal Aspects) 

 

 ICAO’nun kuruluşu ve yapısı açıklanarak hukuk komitesinin çalışmaları açıklandı. ICAO kurallarının 

da güncel koşullara göre yenilenebileceği, Chicago Konvasiyonu’nun ilgili maddeleri, havacılık 

sektöründeki gelişmeler, siber saldırı tehditleri ve IACO hukuk komitesinin yaptığı uluslararası 

toplantılar anlatıldı. (Covid-19 Legal Aspects) 

 

 Covid-19’un neden olduğu hukuki sorunlardan bahsedildi. Pandeminin sonunda olabilecek 

havayollarının muhtemel iflas süreci, alacaklarını tahsil edemeyen çalışanların yapabilecekleri grevler, 

sendikaların dağılabilme ihtimalinden bahsedildi. Bu kapsamda iş hukuku anlamında yaşanabilecek 

anlaşmazlıklar tartışıldı. ICAO’nun Covid-19’a karşı yönlendirici materyaller sağladığı ve gereken 

durumlarda uzman desteği verebileceği açıklandı. IATA’nın her ülkede farklı şekilde uygulanan Covid-

19 tedbirlerine, pilotların varış ülkelerinde karantinada kalmalarına, tabi tutuldukları karantina 

şartlarının düzeltilmesine yönelik ortak bir çözüm üzerinde çalıştığı bildirildi. Dünyanın bazı 

ülkelerinde havacılık sektörü çalışanlarının ücretsiz izne ayrılmalarının sağlandığı, kimi çalışanların 

işini kaybettiği, bir kısım çalışanın ise ücretsiz olarak çalıştırılmaya devam edildiği konuları üzerinde 

duruldu, bu kapsamda ILO’ya bir başvuru yapılıp/yapılamayacağı hususunda tartışıldı.  

 

 Havacılık sektöründe çalışanların, kabin içindeki pilotların kişisel verilerinin korunması konusunda bilgi 

verildi. Toplanan kişisel verilerin amacı dışında ve hukuka aykırı olarak kullanılmasının önüne 

geçilmesi, pilotların kişisel verilerinin korunması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasının sağlanması 

gerektiği, CVR ve FDR aracılığıyla toplanan uçuş ve kişisel verilerin yalnızca gerektiği ölçüde ve 

hukuka uygun amaçlarla kullanılabileceği belirtildi. ICAO kurallarına göre uçak kazalarının 

soruşturulması sırasında toplanan verilerin kullanılabileceği fakat bu verilerin diğer amaçlarla veya 

basında kullanılmasının hukuka aykırı olduğu açıklandı. Havacılık sektöründe çalışanlara, pilotlara ait 

Covid-19 test bilgisi, sağlık verileri gibi verilerin de kişisel veriler olması sebebiyle bu verilerin 

korunmasında en üstün çabanın sarf edilmesi gerektiği belirtildi. 

 

 IFALPA Legal Committee’nin 2021 yılı toplantısı için, Covid şartları düzeldiği takdirde İstanbul’da 

TALPA ev sahipliğinde yapılabileceği yönünde davet iletilmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER: 

 
 

 Havacılık kazaları sonrasında pilotların ceza kanunu kapsamında değerlendirilmemesi, konunun ICAO 

Annex-13 çerçevesinde ele alınması gerektiği konusunda Adalet Bakanlığı nezdinde girişim yapılmalı, 

Havacılık Kazalarına bakacak olan savcı ve hakimlerin belirlenmesi mümkünse ihtisaslaştırılmaları 

konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Konunun örnekleri bir çok gelişmiş ülkenin yargı sisteminde 

mevcuttur. IFALPA AAP Komite başkanı da bu konuda bir kaç seminer verdiğini ifade etmiştir. 

 

 Havacılık İş Kanunun hazırlanması konusundaki çalışmalarımıza hız verilmelidir. ICAO da bir çok 

konuda IMO uygulamalarından yararlandığından yola çıkarak, Havacılık İş Kanunu çalışmalarda Deniz 

İş Kanunu ve IMO uygulamalarından yararlanılabileceği değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 
 


