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Hazırlayan: KORCAN ALİBABA 

 

 

ÖZET 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 Pandemi süresince online gerçekleştirilen IFALPA Legal Committee 

toplantıları, yaklaşık 2,5 yıldan sonra yüksek katılımcı sayısı ile birlikte, Arjantin’in başkenti Buenos Aires 

şehrinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Toplantıda; Social & Labour Protections, Fair Treatment of Pilots, Data Protection, Unmanned Aircraft 

Systems, Legal Updates konu başlıkları üzerinde ki çalışmalar ve ayrıntıları hakkında değerlendirilmeler 

yapılmıştır. Buna göre ;  

 

 Social & Labour Protections Working Group; IFALPA Legal Committee tarafından, IFALPA Legal ve 

PGA ( Professional Goverment Affairs) Committee ortak bünyesinde oluşturulmuş bir çalışma 

grubudur. Grup, sosyal sürdürülebilirliğin yasal yönlerini araştırmak için kurulmuştur. 

 

Social & Labour Protection Çalışma Grubu; IFALPA'nın havacılık sektöründe Uluslararası Çalışma 

Örgütü ( ILO )‘nün İnsana Yakışır İş Gündeminin değerini kabul etmesini, çalışma grubunun sektörle 

ilgili gündem göstergelerini gözden geçirmesini istemesini ve bu göstergelerin ICAO tarafından 

tanınması için bir savunuculuk politikası geliştirmesini önermektedir. 

 

 Fair Treatment of Pilots konu başlığı altında, örnekler ışığında değerlendirmelere ve çalışmalara 

değinilmiştir. Konuyla ilgili olarak, Arjantin’de ve Brezilya’da iki ayrı uçakta yakalanan uyuşturucular 

sonrasında tutuklanan uçuş ekiplerine, görevleri esnasında uygulanan prosedürlerin boyutları 

değerlendirilmiştir. Bu konuda üye ALPA’lardan var ise ülkelerinde örnek olabilecek uygulamalar 

hakkında bilgi vermeleri ve uygulamaların içeriği hakkında bilgi paylaşmaları istenilmiştir. 

 

Kaçakçılığın önlenmesi veya tespit edilmesinde ki rolleri konusunda; mürettebatın farkındalığının 

geliştirilmesinin, mürettebat bagajının bütünlüğünün ve Kaptan tarafından imzalanan ifadelerin 

içeriğine daha derinlemesine göz atılmasının önemi belirtilmiştir.  

 

Bir pilotun yabancı bir ülkede tutuklanması durumunda nasıl hareket edileceğine ilişkin güncellenmiş 

ilkelere dikkat edilmesinin önemi, şayet açıklayıcı bir Guide yok ise bir tane oluşturulması ve diğer 

ALPA’ların Örnek Yönergelerinin ve/veya Örnek Guide’larının kullanılması, bu durumlar karşısında 

izlenecek yolların ve bu yolları gösterir Guide’ların gözden geçirilerek belirlenmesi, söz konusu 

Guide’da yer alan talimatların uçakla ilgili olsun ya da olmasın, bir ceza soruşturmasının parçası 

olunması durumunda da (büyük ölçüde) geçerli olacak şekilde olması tavsiye edilmiştir.   
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Ayrıca, anlaşılan bir dilde yazılmamış ve içeriği hakkında yasal herhangi bir tavsiye alınmamış ise asla 

bir  evrağın imzalanmamasının, kargo ile ilgili sorumluluğun kontrol edilerek kurallara sıkı sıkıya bağlı 

olmasının ve şayet prosedürel olarak bir şeyler net değil ise açıklama talep edilmesinin gerekliliği 

belirtilmiştir. 

 

Legal Committee, görevlerini yerine getirirken haklarında suç duyurusunda bulunulan üye ALPA’ların 

üyelerini izlemeye ve onlara yardımcı olmaya devam etmektedir. Komite, görevleriyle ilgili ancak uçuş 

operasyonlarıyla ilgili olmayan suçlamalarla karşı karşıya kalan Pilotlara ilişkin, uluslararası bir 

düzenleme sürecini ilerletmek için kendi içerisinde ayrıca özel bir Çalışma Grubu aracılığıyla 

çalışmaktadır. 

 

 Toplantı başlıklarından bir diğeri olan, Data Protection (Verilerin Korunması) konusunda sunum ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre; kaza ve/veya olaylarda pilot konuşmalarının, akıllı 

telefonların/saatlerin, Şirketler tarafından gerekli görülen kişisel kayıtların ve verilerin kullanılması 

durumlarında, verilerin korunmasının önemi ve ihtiyacı anlatılmıştır. Komite, pilotların kişisel 

verileriyle ilgili yasal gelişmeleri izlemekte ve havacılık güvenliği verilerinin kullanımı ve kötüye 

kullanılmaması için uygun kapsamda diğer IFALPA komiteleriyle birlikte çalışmaktadır. 

 

Legal Committee, hava araçlarının verilerinin korunması alanında ki yasal gelişmeleri izlemekte ve 

radar gözetimi sırasında oluşturulan veriler de dahil olmak üzere, hava araçlarının operasyonla ilgili 

elektronik verilerinin korunmasına yönelik yasalar ve protokollerde iyileştirmeler aramak için diğer 

IFALPA Komiteleri ve çalışma gruplarıyla birlikte çalışmaktadır. Komite ayrıca hava seyrüsefer 

hizmetleri, hava aracı mülkiyet bilgileri ve hava kurallarına uyum ile ilgili hukuki gelişmeleri de takip 

etmektedir. 

 

 Legal Committee tarafından, Unmanned Aircraft Systems ( UAS ),  Remotely Piloted Aircraft Systems 

(RPAS), Reduced Crew Concepts (RCC)’in yasal yönlerinin yakından izlendiği belirtilmiştir. Legal 

Committee’nin, IFALPA UAS+Working Group’a  rehberlik sağlayarak, RPAS ve RCC’e ilişkin 

kuralların mevcut güvenlik standartlarını bozmamalarını sağlamak için, diğer IFALPA Komiteleri ve 

ICAQ Hukuk Komitesi ve Bürosu ile birlikte çalıştığı belirtilmiştir. 

 

 Toplantıda, Şikago Konvansiyonu’nun, Uçuş Kaideleri başlıklı, 12. Maddesi ile ilgili bir sunum 

yapılmıştır. İlgili maddenin Türkçe metninde ;  

 

“ Akid Devletlerden her biri ülkesi üzerinden uçan veya ülkesi dahilinde manevra yapan nakil vasıtası 

ile, nerede bulunursa bulunsun kendi tabiiyet işaretini taşıyan her nakil vasıtasının, hava nakil 

vasıtalarının uçuş ve manevralarına müteallik olup orada yürürlükte bulunan kaide ve nizamlara riayet 

edeceğini teminat altına alacak tedbirler ittihazını taahhüt eder.Akid Devletlerden her bir bu husustaki 

nizamlarını zamam zaman bu konvansiyona müsteniden varolacak nizamlara mümkün olduğu kadar 

benzetmeği taahhüt eder. Akid Devletlerden her biri tatbiki icap eden nizamlara riayet etmeyen şahısları 

cezalandırmayı taahhüt eder “  

 

hükmü düzenlenmiştir.  
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Bu düzenlemenin amaçlarının netleştirilmesi ve maddenin uygulanmasını kolaylaştırmak için; üye 

devletler ve ICAO tarafından oluşturulan araç ve mekanizmaların gözden geçirilerek eksikliklerin 

belirlenmesi için bir çalışma yapıldığı anlatılmıştır. 

 

 Ayrıca toplantıya katılan ve katılamayan üye ülkeler, ülkelerinin Covid 19 sürecinde ki son durumlarının 

da yer aldığı; ekonomik, sosyal ve endüstriyel gelişmeleri içeren Ülke Raporlarını paylaşmışlardır. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER: 

 
 

IFALPA Legal Committee; ICAO'nun, ilgili diğer ulusal ve uluslararası kuruluşların, üye ALPA’ların yasal 

programlarını ve faaliyetlerini, IFALPA bünyesinde bulunan diğer Komiteler ile birlikte ortak çalışmalar 

sağlayarak geliştirme hedefindedir. Komite, Uluslararası alanda Pilotların karşılaştığı veya karşılaşabileceği 

durumları belirleyerek ve mukayese yolunu da kullanarak bunları iyileştirebilmek, IFALPA Yönetim 

Kurulu’na, bünyesinde bulunan diğer Komitelere, Üye ALPA’lara yasal destek sağlamak amacındadır. 

 

 

 

 

 

 
 


