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GİRİŞ

Bu broşür, Avrupa Helikopter Emniyet Ekibinin (EHEST) bir bileşeni olan, Avrupa Helikopter Emniyet
Uygulama Ekibi (EHSIT) tarafından geliştirilmiştir. EHSIT, Avrupa Helikopter Emniyet Analiz Ekibi tarafından
yapılan kazaların analizinde belirlenen Uygulama Önerilerini (IR’ler) işlemek için görevlendirilmiştir1.
Bu broşür helikopter öğretmenlerine ve kontrol pilotlarına uçuş ekibi eğitiminin ve testinin nasıl yapılacağına
dair rehberlik sağlamak ve bu değerli eğitim varlığının nasıl en iyi şekilde kullanılacağına dair bazı temel
ilkeleri sunmak amacıyla geliştirilmiştir.
Bu türdeki simülasyon cihazlarının potansiyel faydaları, önceden yayımlanan HE6 “Helikopter Uçuş Eğitiminde
FSTD’lerin (Simülatörlerin) Avantajları” broşüründe ele alınmıştır.
Simülatörler özellikle canlı bir ortamda yeniden yaratılmaları mümkün olmayan, zor, tehlikeli veya pahalı eğitim
durumları için uygundur. Uçuş ekibinin çok nadiren karşılaşabileceği pek çok potansiyel olarak tehlikeli durum
bulunmaktadır. Bu durumlarla karşılaşılırsa, ciddi sonuçlardan kaçınmak için bunlar verimli biçimde idare
edilmelidir. Simülatörler uçuş ekibine, hava aracına, diğer operatörlere veya çevreye risk teşkil etmeden
öğrencilere tekrar ve kontrol edilebilir biçimde olağan dışı senaryoları sunmak için kullanılabilir.

1

EHEST 2006-2010 ve 2000-2005 Avrupa Helikopter Kazaları Analiz raporlarına bakın
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1 FSTD TANIMLARI

EASA Sentetik Uçuş Eğitim Cihazı için Sertifikasyon Teknik Şartnamesi farklı tiplerdeki helikopter Sentetik
Uçuş Eğitim Cihazları (FSTD) tanımlanmaktadır. Bu şekilde tanınması için, bir FSTD resmi olarak Ulusal
Havacılık Kurumları (NAA) veya EASA tarafından sınıflandırılmalıdır.
CS-FSTD (H) aşağıdaki kalifikasyon seviyelerini tanımlamaktadır:
-

FNPT (Uçuş ve Navigasyon (Seyrüsefer) Prosedür Eğitim Cihazı)
FTD (Uçuş Eğitim Cihazı)
FFS (Tam Uçuş Simülatörü)

Not: Diğer tiplerdeki FSTD’ler de mevcuttur, ancak bunlar EASA standartları kapsamında değerlendirilmez ve
bu nedenle, herhangi bir onaylı eğitim kredisi sağlamazlar. Ancak özellikle başlangıç eğitimi ve helikopter
kokpit düzeni ve alet panellerine aşina olmak için çok kullanışlı olabilirler.
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1.1

Farklı tiplerdeki FSTD’ler

Farklı tiplerdeki yeterli FSTD’er burada özetlenmekte olup, daha fazla ayrıntı HE6 Eğitim Broşüründe
verilmektedir2.
1.1.1

Uçuş Navigasyon (Seyrüsefer) Prosedür Eğitim Cihazı3 (FNPT)

Bir FNPT temel ve emniyet prosedürleri, acil durumlar, aletli uçuş (IR) ve çoklu uçuş ekibi kokpit işbirliği
(MCC), seyrüsefer, aletli helikopter temel ve tazeleme eğitimi için kullanılan sabit tabanlı jenerik bir sistemdir.
1.1.2

Uçuş Eğitim Cihazı (FTD)

Bir FTD, belirli bir tipteki helikopteri simüle eden sabit tabanlı tipe özel bir sistemdir. FNPT kabiliyetlerine ek
olarak, FTD tip değerlendirme eğitimi için tasarlanmıştır. Bu tipteki FSTD, bir hareket sistemi veya bir titreşim
sistemi içermemesi nedeniyle sınırlı bir kontrol/test kabiliyetine sahiptir.
1.1.3

Tam Uçuş Simülatörü (FFS)

Bir FFS, FTD’ye ek olarak hareket ve titreşim işaretleri sağlayan bir hareket tabanlı sistemdir. En yüksek
düzeyde teknik ayrıntı ve eğitim kabiliyetine sahip olup, yeterlilik kontrolleri ve beceri testleri için kullanılabilir.
1.1.4

Diğer Eğitim Cihazları (OTD)

Diğer Eğitim Cihazları (OTD) mevcut olup, bir FSTD dışında tam bir uçuş platformunun veya kokpit ortamının
gerekli olmadığı durumlarda eğitim sağlayan bir eğitim yardımcısı olarak tanımlanabilirler. Bunlar çok çeşitli
olabilirler ve bugüne kadar, bunların tanımlamasını veya kabul edilebilir eğitim kredilerini ele alan hiçbir
yönetmelik bulunmamaktadır, ancak en yaygın birkaçı şunlardır:
1.1.4.1 Masaüstü eğitmeni: Bilgisayar Tabanlı Eğitmen (CBT)
CBT’ler genellikle başlangıç eğitiminde kullanılırlar ve masaüstü bilgisayarlar yoluyla kendi kendine öğrenim
aktivitelerini sağlamak için çok verimlidir. Bunlar genellikle dokunmatik ekranları veya videoları kullanırlar ve
öğrenci tarafından seçilen seçeneklere ve ilerlemeye göre oldukça interaktiftir. Bunlar, HMI (İnsan Makine
Arabirimi) alet panellerinin ve ekranlarının temel eğitimi veya helikopterin farklı bileşenlerini sanal olarak
görüntülemek için kullanılabilirler. CBT’ler, pilotlar tarafından sınıflarda veya e-öğrenim aktiviteleri yoluyla
kullanılırlar.

2
3

Belge ref.: HE6 Eğitim Broşürü - Helikopter Uçuş Eğitiminde Simülatörlerin (FSTD’ler) Avantajları
Bu belgede, “eğitmen”, öğretmenin aksine “eğitim cihazı” anlamına gelmektedir.
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1.1.4.2 Temel Alet Eğitim Cihazı (BITD)
BITD’ler aletleri tanıtmak ve eğitim için tasarlanmıştır. Bunlar, yazılımla ya da bir dokunmatik ekran veya basit
bir HMI yoluyla aletin davranışını kopyalayan basit jenerik tabanlı bir kokpit alet paneli veya masaüstü
eğitmeni olabilir.
1.1.4.3 Kısmi Görev Eğitmeni (PTT), Kokpit Kısmi Görev Eğitmeni (CPT), Sanal İnteraktif Prosedürü
Eğitmeni (VIPT)
PTT, CPT veya VIPT temel prosedür eğitimi için tasarlanmıştır. Bu cihazlar genellikle bir Öğretmen
İstasyonunu içeren ancak görsel bir sistem olmayan, basit bir sabit tabanlı kokpit modelinden oluşurlar. Uçuş
öncesi prosedürler için tasarlanmıştır (çeklist, motor çalıştırma vb.), bu cihazlarda bir uçuş yapılamaz ancak
bu uçuş öncesi çalıştırma prosedürleri esnasında ilgili arızalar simüle edilebilir. Ayrıca, bu cihazlar pilotların
kokpit aletlerine aşina olmaları için de kullanılırlar.
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1.1.4.4 Helikopter Görev Eğitmeni (HMT)
HMT’ler genellikle paylaşımlı ve ortak bir alıştırmada helikopterin veya çok sayıda helikopter uçuş ekiplerinin
arka kokpit üyeleriyle ilişkili müşterek görev eğitimi için tasarlanmıştır. Bu eğitmenin hedefi, farklı ekip üyeleri
(pilot ve yardımcı pilot ve ayrıca arka kokpit üyeleri, örneğin Arama Kurtarma operatörü, vinç personeli vb.)
veya ortak bir görevin yapılmasına çok sayıda helikopterin katıldığı durumlarda, diğer uçuş ekipleri arasındaki
koordinasyon çalışmasını yapmaktır. Bu tipteki eğitmenler, gerek çok sayıda FSTD gerekse ek arka kokpit
eğitim cihazlarıyla birlikte tek bir FSTD olmak üzere, çok sayıda eğitim cihazının ağ üzerinden bağlanmasını
içerir. Bu tipteki eğitim cihazlarının ana hedefleri, iletişim, koordinasyon, navigasyon (seyrüsefer),
senkronizasyon, görev provası vb konularda pratik yapılmasını sağlamaktır. Görevler Arama Kurtarma
görevleri, Acil Durum Tıbbi Müdahale Hizmetleri görevleri, Kanun Yaptırım veya diğer türlerdeki görevler
olabilir ve rol oynama istasyonları kara taşıtlarını veya Komuta Kontrol istasyonlarını simüle etmek için
eklenebilir. Bu eğitmenler genellikle görev esnasında kullanılan rol ekipmanı haricinde, basitleştirilmiş ve
jenerik bir simülasyon sağlarlar.
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1.2

Eğitim kredileri tanımı

FSTD’leri kullanarak yapılan eğitimin değeri, gerçek uçuş eğitim saatlerinin yerini FSTD’lerde geçirilen
saatlerin alabilmesi veya tamamlayabilmesi için EASA ve uluslararası yönetmelikler kapsamında tanınır. Bir
lisansın, değerlendirmenin veya sertifikanın verilmesi için gereken minimum saatlere yönelik olarak
FSTD’lerde yapılan eğitim saatlerinin miktarı, ‘eğitim kredisi’ olarak bilinir. İzin verilen eğitim kredisi, FSTD’nin
tipine ve kalifikasyon seviyesine bağlıdır; bir FNPT’ye kıyasla bir FFS’de daha fazla eğitim kredisine izin verilir.
Eğitim kredileri hakkında daha fazla ayrıntı, HE6 Eğitim Broşüründe verilmektedir4.

1.3 FSTD’lerde
tipleri ve testler

izin

verilen

eğitim

Bir FSTD’de yürütülebilen iki ana kategori bulunur:
Eğitim kategorisi Eğitim tipi
Başlangıç Eğitimi









Tekrarlama Eğitimi 




Temelden başlayarak PPL,
CPL, ATPL
Tip Değerlendirme Eğitimi
Operatör Dönüşüm Kursları
Aletli Uçuş Değerlendirme
Eğitimi
Çoklu Uçuş Ekibi İşbirliği
Öğretmen eğitimi (FI, TRI, IRI)
Kontrol pilotu eğitimi
Tip
yenileme/yeniden
onaylama
Operatör Tekrarlama Eğitimi
IR
yenileme/yeniden
onaylama

Bir dizi test ve kontrol de FSTD’lerde tam veya kısmi
olarak yapılabilir.
Test kategorisi

Test tipi

Başlangıç Testi



Tekrarlama
yenileme testi

4

/ 




Beceri testleri
Yeterlilik Kontrolleri
Operatör Yeterlilik Kontrolleri
Güncellik

Belge ref.: HE6 Eğitim Broşürü - Helikopter Uçuş Eğitiminde Simülatörlerin (FSTD’ler) Avantajları

10 >> Sentetik Uçuş Eğitim Cihazlarında Öğretim ve Test (FSTD)

2 FSTD’LERDE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

FSTD’ler özellikle acil durumlar ve arızalar ile ilgili eğitimde uçuş eğitimini geliştirmek için kullanılabilir. Ayrıca,
eğitim oturumları ve dibrifing esnasında çok etkili olabilecek ek faydaları sağlayabilirler, örneğin
kaydet/yeniden oynat, hızlı yeniden konumlandırma, dondur/oynat ve helikopterde eğitimi yapılamayan veya
istenmeyen bir dizi arızayı yürütme yeteneği gibi.
Ancak, FSTD’lerde öğretim tekniklerinin belirli becerileri gerektirdiği ve bir helikopterde kullanılanlardan farklı
olduğu dikkate alınmalıdır. Simülasyon öğretmenin farkında olması ve doğru biçimde yönetmesi gereken
sınırlamalara ve belirli özelliklere sahiptir.

2.1

Farklı kategorilerdeki öğretmenler

Bir kişi, Kısım FCL alt kısım J doğrultusunda verilen eğitime uygun bir öğretmen sertifikasına sahipse, uçuş
eğitimini yürütebilir5.
6 farklı helikopter eğitmen kategorisi şunlardır:
-

FI: Uçuş öğretmeni;
TRI: Tip Değerlendirme Öğretmeni;
IRI: Aletli Uçuş Değerlendirme Öğretmeni;
MCCI: Çoklu Uçuş Ekibi Koordinasyon Öğretmeni;
SFI: Sentetik Uçuş Öğretmeni;
STI: Sentetik Eğitim Öğretmeni;

Not: Yalnızca bir SFI veya STI sertifikasına sahip olan bir öğretmen, FSTDlerde eğitim ile kısıtlandırılır ve
ayrıcalıklar normal olarak başlangıçta SFI veya STI eğitim kursunun yapıldığı FNPT, FTD veya FFS ile
kısıtlandırılmaktadır. Diğer öğretmen kategorisi ayrıcalıkları, öğretmenlerin FSTD’de uygun bir eğitim kursunu
veya uygun durumlarda bir yetkinlik değerlendirmesini tamamlamış olmaları kaydıyla, bir FSTD’de eğitim
vermelerine izin verebilir. Öğretmenlerin farklı kategorileri ve ayrıcalıkları Kısım FCL’nin Alt Kısım J belgesinde
tanımlanmaktadır.

2.2

Öğretim yetkinlikleri ve teknikleri

Aşağıda ayrıntılandırılan Kısım FCL.920 ve AMC1 FCL.920’de listelenen öğretmen yetkinlikleri FSTD’lerde
verilen eğitim için geçerlidir.
-

5

Kaynakları hazırlayın;
Öğrenime yardımcı olan bir ortam oluşturun;
Bilgi sunun;
Tehdit ve Hata Yönetimini (TEM) veya Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimini (CRM) entegre edin;
Eğitim hedeflerine ulaşmak için zamanı yönetin;
Öğrenimi kolaylaştırın;

Tadil edilen şekliyle EU1178/2011.
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-

Öğrenci performanslarını değerlendirin;
İlerlemeyi izleyin ve inceleyin;
Eğitim oturumlarını değerlendirin;
Sonucu bildirin.

Ancak, bu yetkinliklere ek olarak, FSTD öğretmenleri tarafından özellikle zorunlu kılınan bilgi, beceriler ve
tutumlar bulunmaktadır:
-

Öğretmen Operatör İstasyonu (IOS): Öğretmenler, normal olarak kokpit arkasından ve öğrencinin
görüşü dışındaki öğretmen istasyonundan eğitimi verme konusunda yetkin olmalıdır.

-

Öğretmen oturma pozisyonu: FSTD’lerin çoğunda, öğretmen IOS’ta bulunur ve gerekirse, kokpit
içindeki yardımcı pilot koltuğundan eğitim verebilir. Bu durumda, öğretmen de bir Uzaktan Kontrol
Biriminden (genellikle bir PC tablet) dersi kontrol etmeye hazırlıklı olmalıdır.

-

Öğretmen araçları: Öğretmen istasyonu tarafından sağlanan belirli kabiliyetler için özel eğitim
zorunludur, ör. izleme araçları, iletişim araçları vb.
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-

IOS HMI’de yetkinlik: Öğretmenlerin FSTD eğitim vermeden önce IOS’ta eğitilmeleri ve yetkin olmaları
zorunludur.

-

Alıştırma kitaplığı veya önceden programlanmış eğitim senaryolarına aşina olma: öğretmen her bir
senaryonun eğitim hedeflerini bilmeli ve eğitim farklı aşamalarına dair net bir anlayışa sahip olmalıdır.

2.3

FSTD eğitim tekniklerinde farklılıklar

Öğretim teknikleri aşağıdaki safhalarla birlikte gerçek bir helikoptere mümkün olduğunca yakın olmalıdır:
-

Planlama;
Bir uçuş öncesi veya brifing safhası;
Bir uçuş safhası;
Mümkün olduğunda, pilotun iş yükünü azaltmak için bir üst mod dengelemeyi kullanın.
Bir uçuş sonrası veya dibrifing safhası.

FSTD’ler bu fazların tümünde öğretmen tarafından dikkate alınması gereken belirli teknikleri gerektirir.
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2.3.1

Planlama

Gerçek bir helikopterde geleneksel eğitim, helikopterin ve uygun çevresel koşulların müsaitliği ile sınırlıdır.
FSTD’ler haftanın 7 günü, günün 24 saati işletilebilir ve yalnızca eğitimi vermek için kaynakların müsaitliği ile
sınırlıdır.
Ayrıca, niteliği itibarıyla, simülasyon sıkışık bir zaman aralığında geniş bir senaryo dizisini deneyimlemek için
olanak sağlar. Bir dersin hedefi, belirli ve gerçekçi olmalıdır. Ders planları, fazlasıyla iddialı olmamalıdır, çünkü
ayrılan zaman aralığının etkili ve verimli kullanımı esastır.
Ayrıca, bir zaman aralığı öğrencileri tam anlamıyla konsantre durumda tutmak için ve bir FSTD’de uçuşun,
özellikle karmaşık manevralar çok kez tekrar edildiğinde, çok yorucu olabilmesi nedeniyle iki saati
aşmamalıdır.
Bir eğitim bakış açısıyla, FSTD eğitim ortamı ihtiyaçları tarafından sağlanan olası sıkışık zaman aralığının
simülatörde eğitim oturumu öncesinde kapsamlı ve özel bir brifingle yönetilmesi gerekir.
Bazı durumlarda, eğitim günün çok erken veya geç saatlerinde yapılmalıdır. Eğitim oturumları öncesinde,
arasında ve sonrasında hem öğretmen hem de öğrenci için uygun dinlenme zamanının sağlandığından emin
olun. Ek olarak, FSTD’de eğitim ve gerçek bir uçuş arasında bir dinlenme dönemi sağlanmalıdır.
Öğretmen, deneyimli uçuş ekibinde bile görülen uçak tutması etkilerini de değerlendirmelidir (daha fazla
ayrıntı HE6 Eğitim Broşüründe verilmektedir)6.
Öğretmen bir gösterim gerektiğinde kullanılmayan pilot koltuğuna oturmayı planlamalıdır. Bunun dışında, ekip
uygun şekilde tek pilot / çoklu pilot olarak oluşturulmalıdır.
Notlar, ders planları, Uçuş Kılavuzu (FM), çeklistler, referans kartları ve performans hesaplamalarının tümü
uçuş öncesi brifinginden önce hazırlanmalıdır.
Herhangi bir eğitimden önce, öğretmen simülatörün kalifiye olmasını ve geçerli bir kullanıcı onayına sahip
olmasını sağlamalı, teknik günlük arızalara karşı kontrol edilmeli ve simülatör etrafındaki alanda gözle
muayene yapılmalıdır.
Eğitimden sonra, öğretmen hatalı FSTD çalışmasından kaynaklanan engellerin, hataların, arızaların ve kayıp
zamanın operatör FSTD teknik günlük sistemine bildirilmesini sağlamalıdır.

6

Belge ref.: HE6 Eğitim Broşürü - Helikopter Uçuş Eğitiminde Simülatörlerin (FSTD’ler) Avantajları
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Uçuş öncesi veya brifing safhası

2.3.2

Tüm öğretim uçuşlarında olduğu gibi, öğretmenin öğrencilere muhtemelen INTRO formatını kullanarak bir
uçuş öncesi brifing vermesi zorunlu olacaktır:
-

Introduction (Tanıtım) – öğrencinin öğretmene tanıtılması; aşağıdakiler dâhil olmak üzere öğrencinin
teknik ve teknik olmayan becerileri belirtilmelidir:





İngilizce dil bilgisi, hava aracı teknik terimleri ve Standart İşletim Prosedürleri (SOP);
Helikopter deneyimi (toplam uçuş saati ve uçulan tipler);
Güncellik (helikopterde/FTD’de son uçuş);
ve öğrencinin hangi görev profiline aşina olduğu.

-

Need to Know (Bilinmesi Gerekenler) – dersi öğrenciye öğretmenin uygunluğu.

-

Title (Başlık) – eğitim numarası/sorti profili

-

Range (Aralık) – son uçuşta kapsanan eğitimler, bu uçuşta baştan sona kadar öğretilecek eğitim
uygulamaları aralığı, sonraki uçuşa ilerlemeye hazır olma.

-

Objectives (Hedefler) – eğitim oturumunun genel amacının sunumu: CRM, TEM, ve HF öğeleri dâhil
olmak üzere uçuşun amacına ulaşmak için uçuşta kapsanacak tüm olanak sağlayıcı hedefler. Bazen,
manevraların ayrıntılı bir sunumu gerekecektir:



Manevranın tipi ve hedefi;
Önemli noktalar.

Önemli noktaları belirleyin, neden önemli oldukları açıklayın, açık ve net olun.
FSTD için ek olarak aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

7

-

Uçuşa hazır olma: Öğrenciler gerçek bir helikopterde uçuyormuş gibi uygun uçuş kıyafetlerini/uçuş
tulumunu/eldivenleri vb. giymelidir. Daha gerçekçi bir eğitim için Bir FSTD uçuşuna giren öğrencileri,
bunu gerçek bir uçuşmuş gibi şartlandırmak önemlidir, çünkü uçuştan önce öğrencileri zihinsel olarak
hazırlamaya katkıda bulunur ve ayrıca genellikle bir FSTD’de mevcut olmayan bazı kısıtları da
getirebilir.

-

Uçuş planlaması: Gerçek bir uçuşta olduğu gibi aynı kısıtlar, kurallar, format, hesaplamalar, SOP’ler,
üretici veya operatör çeklistleri ile uçuş planlamasının hazırlanmasının gerekmesi nedeniyle zaman
ayrılmalıdır (son baskıyı doğrulayın ve öğretmenin kullandığıyla aynıdır). Bu safhayı hazırlamak için bir
destek materyali, FSTD eğitimi için de geçerli olan HE1 Eğitim Broşürü 7:”Güvenlik Değerlendirmeleri”
ekindeki “Uçuş öncesi planlama çeklisti” eki olabilir.

Belge ref.: HE1 Eğitim Broşürü – Emniyetle İlgili Dikkate Alınacak Hususlar
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-

Brifing: Normal uçuş brifingine ek olarak, öğretmen FSTD’ye ilişkin ek emniyetle ilgili hususları
işleyecektir: acil durumda kaçış, yangın alarmı, acil duruşlar vb. Bir FSTD’de helikopterin dışında hiçbir
muayenenin mümkün olmaması nedeniyle bazı ayarlamalar da gerekir: eğitim yalnızca öğrenciler
kokpite oturduklarında başlar. Öğrencilerin FSTD ve fiili hava aracı arasındaki farklılıkları bilmeleri
gerekmektedir.
Uçuş safhası

2.3.3

Uçuş safhasının mümkün olduğunca gerçek helikopter uçuş safhasına yakın biçimde yürütülmesi gerekir. Yine
de, FSTD uçuş eğitimi safhasında kullanılabilen bazı faydaları sağlar. Buna karşılık, herhangi bir olumsuz
eğitimden kaçınmak amacıyla öğretmen tarafından bazı dezavantajların da anlaşılması gerekir.
-

Hızlı başlatma: FSTD, ana sistemler AÇIK halde eğitime başlama kapasitesini sağlar. Ancak, bu durum
eğitimin ilk oturumlarında tam bir şalter AÇIK ve motor çalıştırmasını yapma ihtiyacına engel
olmamalıdır. Daha sonra, FSTD’de aşağıdaki eğitim oturumlarını optimize etmek amacıyla, bu tam
çalıştırmanın yerini bir hızlı başlatma alabilir.

-

İlerlemeli eğitim: Eğitimin eğitimi simüle etmek için öğrencinin yetkinliklerine ve kabiliyetine göre
giderek artan bir karmaşıklık seviyesiyle ilerlemesi gerekir. Ancak, eğitim oturumları esnasında, zorluk
kademeli olarak artırılmalıdır:




-

Uçuşa eğitim oturumuna “girmek” amacıyla standart bir VFR trafik paterni ile başlayın;
Oturum yapısı izin verirse, öğrenciden son uçuşta kapsanan bir manevrayı yapmasını isteyin;
Öğretmenin uygulamalı bir gösterimi yapmasından sonra yeni manevraları veya acil durumu
gerçekleştirin
(uygulanabilirse)
Adım adım açıklayarak, ilgili uyarı ışıklarını/mesajlarını belirleyerek yeni sistem arızalarına ve
arızayı yönetmek için gereken kontrol eylemlerine girin.

Birden fazla deneme: Simüle koşullarının tam olarak kontrol ve tekrar edilebilir olması nedeniyle,
helikopterin aksine gerekirse aynı eğitimi pek çok kez yeniden başlatmak mümkündür. Kabul edilemez
olarak değerlendirilen herhangi bir manevra veya uçuş tekrarlanmalıdır. Ek olarak, tüm öğrenciler,
kesin olarak aynı koşulları yaşayabilir, aynı eğitim seviyesini deneyimleyebilir ve bu nedenle aynı
koşullar altında değerlendirilebilir.
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-

Uygulamalı gösterimler: Bir karmaşık manevra durumunda, ilk başta öğretmen gösterirse ve
gösterimden önce, gösterim esnasında veya gösterimden sonra sonra kısa bir açıklama yaparsa,
faydalı olabilir. Öğrenci genellikle yeni bir manevranın ilk denemesinde gözetime ve sözlü
yönlendirmeye ihtiyaç duyar.

-

Hava koşulları: FSTD’lerin büyük bir faydası, isteğe bağlı olarak gerçekçi eğitim ortamlarını simüle
etme ve çeşitli durumlar için belirli eğitim fırsatlarını oluşturma yeteneğidir, örneğin:





Olumsuz hava koşulları, örneğin sis, yağmur, kar, güçlü rüzgâr vb....;
Gece/gündüz olumsuz görüş koşulları, Düşük Görüş Ortamı (DVE) vb...;
Çevresel emniyet faktörlerine tepki verme eğitimi (yoğun havaalanı, meydan faaliyet yönetimi, hava
trafiği vb.);
Olumsuz arazi koşulları (dağ, deniz, şehir, vb.).
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-

Arızalar: FSTD’ler, acil durum ve arıza eğitiminde kapsamlı bir olanak sunmaktadır. En etkili öğrenim
şekillerinden biri, “uygulamalı” alıştırma yoluyla ve güvenli ve kontrollü koşullar altında hata 8 yapma
şansından alınan derstir. FSTD’ler eylemlerin tekrarlanabildiği emniyetli ortamları sağlar ve öğrenciler,
kendilerine, diğer insanlara, hava aracına ve çevre ortama bir risk yaratmadan hatalar yapabilirler. Bu
nedenle, simülasyon gerçek bir hava aracında aynı ölçüde mümkün olmayan içsel riskleri hafifletmek
için kullanılabilir. Örnekler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:




Tam motor arıza ve otorotasyon;
Kritik uçuş safhasında Kuyruk Rotoru Kaybı – örneğin harici yük harekatında Vorteks Halkası (güçlü
çöküş);
Düşük Görüş Ortamına (DVE) girişten sonra İstenmeyen Hava Aracı Durumu (UAS).

Bu nedenle, FSTD’de gerçek helikopterde mümkün olmayan “gerçek” arızalar için eğitim vermek
mümkündür. Örneğin, gerçek helikopterde motor arızası, asla motoru kapatarak yapılamaz, ancak
genellikle helikopterde mevcut olan eğitim modu kullanılarak yapılır; FSTD’de, herhangi bir risk
almadan tam bir motor arızasını yapabilirsiniz.
FSTD, öğrenciye önceden uyarıda bulunmadan arızaları etkinleştirme olanağına sahiptir. Ancak,
öğrenciye gerçekçi bir senaryo simüle edilmedikçe, aynı anda çok sayıda arızanın verilmemesi önerilir,
çünkü bu durum gereksiz kafa karışıklığına yol açabilir.

8

Yanlışlıklar arasında kaçırmalar, süre dolmaları ve hatalar bulunur.
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Doğal olarak senaryonun karmaşıklığı, pilotun deneyimini ve kabiliyetini temsil eder. Örneğin, bir
öğrenci kokpite aşina değilse, ilk başta bu türde bir eğitim senaryosuna geçmeden önce mesajların ve
uyarıların tanımlanmasına ve analizine olanak sağlamak için karmaşık arızalar açıklanmalıdır.

-

Dondurma, yeniden konumlandırma ve anlık görüntüler: FSTD dondurma/oynatma, yeniden
konumlandırma ve anlık görüntüler alma gibi belirli işlevleri sağlar. Senaryoda adım adım ilerlemek ve
her bir adımı açıklamak amacıyla özellikle eğitimin ilk safhasında simülasyonu dondurmak kullanışlı
olabilir. Ayrıca, yeniden konumlandırma ve anlık bir görüntüyü geri çağırma, bir manevranın tekrar
edilmesi gerektiğinde, zaman kazanmak için çok kullanışlı olabilir.

-

Otomasyon: FSTD’de otomasyon eğitimi hava aracı üreticileri çalışma felsefelerini ve önerilen
uygulamaları içermelidir9. Bu eğitim şunları içerir:






9

Otopilot modlarının entegrasyonunu anlama;
Pilot-sistem arabirimlerini anlama (pilot ve sistem arasındaki iletişim ve sistemden pilota geri
bildirim);
Tüm mod geçiş ve geri alma dizilerini anlama;
Mevcut kılavuza dair farkındalık (PFD/ND modları çalıştırıldı veya etkinleştirildi, aktif hedefler);
Göreve ve/veya şartlara yönelik otomasyon düzeyine uyum sağlamak veya manuel uçuşa geri
dönmek için tetikte bulunma.

Belge ref.: HE9 Eğitim Broşürü – Otomasyon ve Uçuş Yolu Yönetimi
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-

Senaryo tabanlı eğitim: FSTD, bir eğitim hedefini ele almak için gerçek dünya deneyimlerini
içerebilmesi nedeniyle, güçlü bir öğretim aracıdır. Öğrenci manevra tabanlı becerilerde yetkin hale
geldiğinde, belirli LOFT veya operasyon senaryoları gerçek bir uçuş esnasında oluşabilecek bir durumu
deneyimleme fırsatını sağlayabilir. Senaryo tabanlı eğitim sistematik risk azaltma, kritik düşünme
becerileridir ve pilotu bir uçuş esnasında güvenli kararlar almaya hazırlamak için en etkili yoldur. LOFT
hem hava aracında hem de FSTD’lerde etkilidir. FSTD’ler şimdi öğrenci gerçekçi bir durum içine almak
için karmaşık operasyonel senaryoları oluşturmaya yönelik verimli araçları sağlamaktadırlar.

Uçuş esnasında, bir öğrenci hatası anlatılırken, öğretmen FSTD’yi dondurabilir veya öğrencinin verilmekte
olan eğitime tam olarak dikkatini vermesine olanak sağlamak için kontrolü ele alabilir. Ancak öğretmenler her
zaman erken safhalarda küçük hatalara aşırı eleştiride bulunmamalıdır. Büyük hatalar ilk başta düzeltilebilir ve
ardından gelişim görülürse, küçük hatalar düzeltilir.
Diğer bir olanak da senaryonun ilerlemesine izin vermek ve müdahale etmektir. Dibrifing esnasında ve uygun
soruları sorma yoluyla, öğrenciler durumla başa çıkmak için daha iyi yolları kendileri ortaya koyabilirler. Seçim
öğretmendedir ve belirli bir durumun uygunluğuna bağlıdır.
2.3.4

Uçuş sonrası veya Dibrifing safhası

Simülatörden ayrılmadan önce, öğretmen dibrifingten önce kokpitten ayrılmadan açıklama gerektiren
noktaların olabilmesi nedeniyle notlarına danışmalıdır.
Dibrifing, değerlendirmek, yönlendirmek ve açık bir görüşmeyi kolaylaştırmak için yürütülür. Görüşmenin
çerçevesi şunlar olmalıdır:
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-

Yapıcı noktalarla başlayın;
Hataları, hata nedenlerini ve gelişim stratejilerini belirleyin. Anımsamayı önceliklendirmek ve
kolaylaştırmak amacıyla sonraki uçuş için en fazla üç önemli gelişim alanı;
Teknik ve teknik olmayan hatalar da açıkça belirlenmeli ve açıklanmalıdır;
Teşviklerle sonuçlandırın;
Görüşmeyi başlatın.

Bazı FSTD’lerde, bir video oynatma işlevi öğretmenin özel dibrifing istasyonunda eğitim oturumunu yeniden
oynatmasına izin verir. Bu, önceki eğitimlere ait oturumdan sonra açıklama yapma ve öğrencinin
performansını daha ayrıntılı olarak inceleme fırsatı sunar.
Konuları beyaz bir tahtaya yazın: Özellikle öğrenci yerel dilde rahat değilse, anlamayı kolaylaştırır. İlk uçuşlar
için teknik becerilere odaklanın ve ardından eğitim ilerlerken teknik olmayan beceriler için rehberlik sağlayın.
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YAPIN

YAPMAYIN

Olgulara ve sayılara dayanın.

Adaydan kendisini değerlendirmesini istemeyin.

Adil olun (hak ettiğinde övgüde bulunun)

Belirsiz olmayın.

Yapıcı olun (nasıl kaçınacağı veya düzelteceği)

Duygusal olmayın (saldırganlıktan,
küçümsemeden kaçının).

Kabul etmeye hazır olun (zarifçe!).

sinirlilikten,

Kendi kendine analizi teşvik edin (ancak kendi Özür dilemeyin.
kendini değerlendirmeye olanak sağlamayın).
Küçük hususlara çok fazla odaklanmayın.
Durumsal farkındalığı, R/T disiplininin, trendleri ve Kişiselleştirmeyin.
CRM’yi değerlendirin.
Abartmayın.
Tüm başarısızlık noktalarını dâhil edin.
Lafı uzatmayın.
Dinleyin.

Emin olmadığınız hususları değerlendirmeyin.
Kendi SOP’lerinizi dayatmayın.
Şirketin SOP’lerini göz ardı etmeyin.

Öğrencinin performansının, gerekli standarda ve ayrıca diğer öğrencilerin ilerlemesine göre güvenilir biçimde
ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekir. FSTD ve bilgisayar tabanlı eğitim, öğrencinin performansını önceden
belirlenen standartlara göre otomatik ve tarafsız biçimde karşılaştıran performans kaydını ve
değerlendirmesini sağlayabilir. Şu anda bu türdeki işlevler pek yaygın değildir ve öğrencinin performans
değerlendirmesi hâlen öğretmenin muhakemesine dayanır.
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3 FSTD’LERDE
TEKNİKLERİ

KONTROL

VE

TEST

Bir beceri testi veya kontrolünün amacı, bir adayın helikopteri güvenli biçimde çalıştırmak için gerekli bilgi
seviyesini, becerisini ve yeterliliğini elde etmiş veya sürdürmüş olduğunu uygulamalı gösterim yoluyla tespit
etmektir. AMC 2 FCL. 1015 bir test veya kontrolün pratik bir uçuşu simüle etmeyi tasarladığını belirtir.
Eğitim için kullanılan FSTD’lerdeki test teknikleri bir helikopterde kullanılanlardan farklılık gösterir ve
simülasyonda kontrol pilotunun farkında olması gereken sınırlara veya belirli özelliklere sahiptir.

3.1

Farklı tiplerdeki helikopter kontrol pilotu sertifikaları

Kısım FCL Alt kısım K’da belirtilen 6 farklı tipte helikopter kontrol pilotu bulunur:
-

3.2

Uçuş Kontrol Pilotu (FE);
Tip Değerlendirme Kontrol Pilotu (TRE);
Aletli Değerlendirme Kontrol Pilotu (IRE);
Sentetik Uçuş Kontrol Pilotu (SFE);
Uçuş Öğretmeni Kontrol Pilotu (FIE);
Kıdemli Kontrol Pilotu (SE).

Kontrolörlük yetkinlikleri

Kontrol pilotu eğitimi, standardizasyonu ve uygulaması, Kısım FCL, Alt kısım K’da listelenmektedir.
Bir kontrol pilotu adayın kafa karışıklığı yaşamasını sağlarken, bir aday için pratik senaryoları ayarlayabilir.
Kısım FCL Ek 9C’de helikopter eğitimi, beceri testi ve normal, anormal ve acil durum prosedürleri dâhil olmak
üzere yeterlilik kontrol öğeleri için belirli gereklilikler listelenmektedir. ORO.FC 230 (B) normal, anormal ve acil
durum prosedürlerinin yürütülmesinde yetkinliği ortaya koymak için uçuş ekibi övgüsünün parçası olarak her
bir uçuş ekibi üyesinin operatör yeterliliği kontrollerini (OPC) tamamlamasını zorunlu kılmaktadır. AMC1
ORO.FC.230(b)(ii)10 test edilmesi gereken belirli helikopterlerin anormal/acil durum prosedürlerini belirler.

3.3

FSTD’lerde kontrol tekniklerinde farklılıklar ve belirli özellikler

Simülatörde testleri yürütmekle yetkili kişilerin özellikle Öğretmen İşletim İstasyonu veya Konsolunun işlevi
bakımından çalışmasında pratik eğitim almış olmalıdırlar.
Herhangi bir testten önce bir kontrol pilotu simülatörün uygun olmasını ve geçerli bir kullanıcı onayına sahip
olmasını sağlamalıdır. Testten/kontrolden önce teknik günlük hatalara karşı kontrol edilmeli ve simülatörün
çevresindeki alanda gözle muayene yapılmalıdır.
Gerçek helikopter ve simülatör arasındaki farklılıklar anlatılmalı ve testten/kontrolden önce uçuş ekibine
belirtilmelidir.

10

Tadil edilen şekliyle EU965/2012.
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Tüm adaylara testten önce yangın alarm sistemi, emniyet ekipmanı ve kaçış halatlarının kullanımı vb.
hakkında bir brifing verilmelidir. Tüm adaylar hareketin seçiminden önce tam donanım giymelidir.
Test, mümkün olduğunca “gerçek zamanlı” olarak uçulmalıdır. Ancak, dondurmanın veya yeninde
konumlandırmanın sınırlı kullanımı kontrol pilotunun takdiriyle kabul edilebilir; testin herhangi bir manevrası
veya prosedürü aday tarafından bir kez tekrarlanabilir.
Testten sonra, kontrol pilotu hatalı FSTD çalışmasından kaynaklanan engellerin, hataların, arızaların ve kayıp
zamanın operatör FSTD teknik günlük sistemine bildirilmesini sağlamalıdır.
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4 TEMEL İLKELER VE İYİ UYGULAMALAR

Bu bölümde önceki bölümlerde bahsedilmiş olan iyi uygulamaları özetlemekte ve olumsuz eğitim riski
hakkında bazı tavsiyeler verilmektedir.

4.1

Helikopter ve FSTD arasındaki farklar

Simülasyon eğitimin verildiği göreve uygun olmalıdır. Yüksek doğruluğa sahip FTSD kullanıldığında bile,
eğitim programına gerçek hava aracı saatlerini dâhil etme ihtiyacı devam etmektedir. Simülatörün performansı
yetersizse, eğitimde yapılan eylemlerin gerçek ortamda etkisiz veya uygunsuz olma ve olumsuz eğitim ile
güvenlik sorunlarına yol açma riski bulunmaktadır.
FSTD’ler tarafından sağlanan simüle ortam, öz güvenin ve yetkinliğin oluşturulması için mükemmeldir, ancak
simüle ortam ve gerçek ortam arasında sonuçlardaki farkı değerlendiremeyecek öğrencide, yanlış bir güvenlik
duygusunun oluşması potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle temel eğitim esnasında düşük uçuş deneyimi
seviyesine sahip aday için bu risk daha önemli ölçüdedir.
FSTD’ler önceden açıklandığı gibi ek işlevleri sağlarlar ve öğretmenin hangilerinin mevcut uygun işlevler
olduklarını bilmesi ve maksimum verimlilik için eğitim oturumunu buna göre hazırlaması gerekir.
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4.2

Temel İlkeler

1. Kural – Açık eğitim hedefleri tanımlayın: Brifing esnasında, brifing esnasında eğitim oturumunda
değerlendirilecek eğitim hedeflerinin önemli unsurlarına özel olarak odaklanmayı sağlamak kilit önem taşır.
Eğitim oturumundan sonra, dibrifing bu belirli unsurları incelemeli ve öğrenciye geri bildirimde bulunmalıdır.
Ölçüm, eğitim metodolojisinin parçası olarak bir değerlendirme gridi veya belirli araçlar, örneğin TEM
değerlendirme araçları kullanılarak veya FSTD’nin bir değerlendirme dibrifing işlevi kullanılarak yapılmalıdır.
2. Kural – İyi bir Öğretmen/Öğrenci ilişkisini tesis edin ve sürdürün: Öğrencinin yanlış anlamayı
önleyecek soruları sorması için teşvik etmek amacıyla pozitif bir atmosfer oluşturun. Ana odak öğrenimde
olmalıdır ve öğretmen bu süreci kolaylaştırmalıdır (net açıklamalar yapın, yavaşça konuşun). Öğrencinin
eğitim esnasında en aktif durumda olması için teşvik edilmesi gerektiğini hatırlayın. Duygular, eğitimde önemli
bir rol oynar; öğretmen bunları nasıl fark edeceğini ve yöneteceğini öğrenmelidir.
3. Kural – Olumsuz eğitimden kaçının: Eğitim hedeflerinin FSTD kabiliyetleri ile tutarlılığının düzenli olarak
kontrolü bu tür sapmalardan kaçınmak amacıyla gereklidir. FSTD’de sadece FSTD’nin potansiyel eğitim
sınırlamalarını belirleyen resmi FSTD kalifikasyon raporu ile bağlantılı olarak verilmesi mümkün olan eğitimi
gerçekleştirin.
4. Kural – Karmaşık durumlara geçmeden önce temellerde uzmanlaşın: Öğrencinin eğitimi özümsemesi
için onun kapasitesine göre kademeli bir karmaşıklık seviyesini yönetin. Öğrencinin daha karmaşık bir derse
başlamadan önce önceki dersleri doğru biçimde özümsediğini kontrol etmek önemlidir.
5. Kural – Arıza eğitimini uygun biçimde yönetin: Bir FSTD, arızaları ve acil durumları güvenli biçimde
deneyimlemek için en iyi eğitim cihazıdır. Her bir arıza dikkatli biçimde açıklanmalı, etkileri gösterilmeli ve
arızayı yönetecek prosedürler gösterilmeli ve eğitilmelidir. Kafa karışıklığından kaçınmak için, gerçekçi olduğu
durumlar haricinde çok sayıda arızanın üretilmemesi önerilir. Öğrenci kokpite aşina değilse, karmaşık arızalar
mesajların ve uyarıların daha iyi belirlenmesine ve analizine olanak sağlamak için uçuştan önce
açıklanmalıdır.
6. Kural – Öğrencinin hata yapmasına izin verin ve hata analizini geliştirin: Bir FSTD’de belirli “hata
önleyici” öğrenim ortamından maksimum faydayı elde etmek için, eğitim oturumu öğrencinin tam etkili bir
uygulamalı gösterimi elde etmek amacıyla uygun eğitim seviyesiyle ilgili hataları yapmasına izin verecek
şekilde yürütülmelidir. Hataların öğretmen tarafından açıklanması çok önemlidir (tehlikeli bir durumla
karşılaşmaktan kaçınmak için doğru prosedürler, uçuş becerileri ve teknikleri ile birlikte kaynak ve müteakip
sonuçlar). TEM, bu durumlardan yararlanmak için uygulanmalı ve uygun biçimde anlatılmalıdır.
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7. Kural – Karmaşık ve acil durumları önce FSTD’de deneyimleyin: Anormal ve acil durum arızaları, tüm
eğitim programının parçası olmalıdır; FSTD’ler herhangi bir uçuş emniyet riski olmadan bu şekilde eğitim için
en iyi çözümü sunarlar. Öğrencinin bu durumları gerçek ortamda değil, ilk kez FSTD’de yaşamasını sağlamak
için, bunlar isteğe bağlı olarak yeniden oluşturulabilirler.
8. Kural – İyi uçuş emniyet uygulamalarını destekleyin: Uçuş emniyeti pratik eğitimin önemli bir yönüdür.
Öğretmenler, gelecekteki pilotların tutumlarını ve disiplinlerini etkileme pozisyonundadırlar. Başarılı olmak için,
bir uçuş emniyet programı, doğru tutumu, uygun gözetimi, sıkı uygulamayı ve uygun eğitimi gerektirir. Öğrenci
örnek alarak öğrenir: bu örnek öğretmen olmalıdır.
9. Kural – FSTD’yi mümkün olduğunca gerçekçi hale getirin: FSTD’yi kullanma amacı, öğrencinin gerçek
bir uçuşmuş gibi hareket etmesine olanak sağlayan gerçekliği kopyalamaktır. Öğrenciye geçerli prosedürler
dâhil olmak üzere (örneğin acil durum tatbikatlar vb.) senaryoyu bitirmek için fırsat verildiğinden emin olun.
10. Kural – İlk önce uygulamalı gösterimi yapın: Çoğu yeni eğitim ve karmaşık manevra için, öğretmen
önce manevranın ana noktalarını gözden geçirmeli ve öğrenci kontrolü almadan önce bir uygulamalı gösterim
yapmalıdır.
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PSTD’DE ÖĞRETİM VE
TEST
TEMEL İLKELER
TEMEL İLKELER
Açık eğitim hedefleri tanımlayın
İyi bir Öğretmen/Öğrenci ilişkisini tesis edin ve sürdürün
Olumsuz eğitimden kaçının
Karmaşık durumlara geçmeden önce temellerde uzmanlaşın
Arıza eğitimini uygun biçimde yönetin
Öğrencinin hata yapmasına izin verin ve hata analizini geliştirin
Karmaşık ve acil durumları önce FSTD’de deneyimleyin
İyi uçuş emniyet uygulamalarını destekleyin
FSTD’yi mümkün olduğunca gerçekçi hale getirin
İlk önce uygulamalı gösterimi yapın
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KISALTMALAR, KAYNAKÇA

Kısaltmalar
AMC Kabul Edilebilir Uyum Araçları

LPC Lisans Yeterlilik Kontrolü

ATO Onaylı Eğitim Kuruluşu

MCC Çoklu Ekip Koordinasyonu

ATPL Havayolu Taşımacılığı Pilot Lisansı

MCCI Çoklu Ekip Koordinasyonu Öğretmeni

CBT Bilgisayar Tabanlı Eğitmen

MET Çok Motorlu Türbin

CPL Ticari Pilot Lisansı

MP Gözlem Pilotu

CPT Kokpit Prosedür Eğitmeni

MPH Çok Pilotlu Helikopter

CRM Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimi

NAA Ulusal Havacılık Dairesi

DVE Düşük Görüş Ortamı

OEB Operasyon Değerlendirme Kurulu

EASA Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı

OPC Operatör Yeterlilik Kontrolü

EHEST Avrupa Helikopter Emniyet Ekibi

OTD Diğer Eğitim Cihazları

FAA Federal Havacılık Dairesi

PC Yeterlilik Kontrolü

FE Uçuş Kontrol Pilotu

PPL Özel Pilot Lisansı

FFS Tam Uçuş Simülatörü

PPT Kısmi Görev Eğitmeni

FI Uçuş Öğretmeni

SE Kıdemli Kontrol Pilotu

FIE Uçuş Öğretmeni Kontrol Pilotu

SEP Tek Motorlu Piston

FM Uçuş El Kitabı

SET Tek Motorlu Türbin

FNPT Uçuş ve Navigasyon (Seyrüsefer) Prosedür
Eğitim Cihazı

SFE Sentetik Uçuş Kontrol Pilotu
SFI Sentetik Uçuş Öğretmeni

FSTD Sentetik Uçuş Eğitim Cihazı

SPH Tek Pilotlu Helikopter

GM Kılavuz Materyaller

SOP Standart İşletim Prosedürleri

HMI İnsan Makine Arabirimi

SRM Tek (Pilot) Kaynak Yönetimi

HMT Helikopter Görev Eğitmeni

STI Sentetik Eğitim Öğretmeni

MPH Çok Pilotlu Helikopter

TCAS Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleme Sistemi

IMC Aletli Meteorolojik Şartları

TEM Tehdit ve Hata Yönetimi

IFR Aletli Uçuş Kuralları

TRE Tip Değerlendirme Kontrol Pilotu

IOS Öğretmen Operatör İstasyonu

TRI Tip Değerlendirme Öğretmeni

IR Aletli Uçuş Değerlendirmesi

UAS İstenmeyen Hava Aracı Durumu

IRE Aletli Uçuş Değerlendirme Kontrol Pilotu

VFR Görerek Uçuş Kuralları

IRI Aletli Uçuş Değerlendirme Öğretmeni

VIPT Sanal Etkileşimli Prosedür Eğitmeni

LC Hat Kontrolü

VMC Görerek Meteorolojik Şartları

LOFT Hat Uçuşlarına Odaklı Uçuş Eğitimi
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BASKI

SORUMLULUĞUN REDDİ:
Bu broşürde ifade edilen görüşler EHEST’in münhasır sorumluluğudur. Verilen tüm bilgiler yalnızca genel bir
niteliktedir ve belirli bir bireyin veya tüzel kişiliğin özel şartlarını ele almak için tasarlanmamıştır. Tek amacı,
Kabul Edilebilir Uyum Araçları veya Kılavuz Materyaller dahil olmak üzere, resmi olarak kabul edilen mevzuat
ve düzenleyici hükümlerin durumunu herhangi bir şekilde etkilemeden bir rehberlik sağlamaktır. EHEST’e,
katılımcılarına veya bağlı kuruluşlarına sözleşmeye dayalı herhangi bir şekilde garanti, beyan veya kanunen
bağlayıcı diğer bir taahhüt olarak tasarlanmamış olup, bu şekilde dikkate alınmamalıdır. Bu türdeki önerilerin
kabul edilmesi, gönüllü taahhüde bağlıdır ve bu eylemleri onaylayanların sorumluluğunu beraberinde getirir.
Sonuç olarak, EHEST ve katılımcıları veya bağlı kuruluşları bu broşürde verilen herhangi bir bilginin veya
önerinin doğruluğu, eksiksiz olması veya kullanışlılığı bakımından herhangi bir garantide bulunmamakta, ima
etmemekte veya herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk almamaktadır. Kanunen izin verilen ölçüde, EHEST
ve katılımcıları veya bağlı şirketleri bu broşürün kullanımı, kopyalanması veya görüntülenmesinden doğan
veya bağlantılı herhangi bir nevi hasardan veya diğer iddialardan veya taleplerden yükümlü olmayacaktır.
Yararlanılan Kaynaklar
Sivil havacılık uçuş ekibi ile ilgili teknik gereklilikleri ve idari prosedürleri belirleyen tadil edilen şekliyle
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