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Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüz tarafından SHY/SHT-66 kapsamında, sadece
66.B.405 maddesi gereğince hazırlanmış kredi raporuna dayalı olarak modül sınavlarında
kredilendirme yapılabilmektedir.
Ayrıca, SHY/SHT-66 kapsamında hava aracı bakım personeli lisansı başvurusu
yapacak bir başvuru sahibinin, Genel Müdürlük tarafından kabul edilen teknik disipline sahip
bir eğitimi başarılı şekilde tamamlamasına dayalı olarak SHT-66 IR 66.A.30 maddesine göre
toplam bakım deneyiminde indirim imkânı da bulunmaktadır.
SHY-147 onayı olmayan fakat SHT-66 Talimatı Temel Bilgi Gereklerine uygun
müfredatla faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen;

•

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı
uçak bakım alanında havacılık bakım eğitimi vermek üzere faaliyet gösteren,
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapsamına giren kamu veya özel okullar ile,

•

Yükseköğretim Kurulu Kanunu kapsamında, uçak bakım alanında havacılık
bakım eğitimi vermek üzere faaliyet gösteren Yüksek Okullar, Fakülteler ve
Meslek Yüksek Okullarına,

bu Genelge kapsamında ekte bulunan başvuru formu ile başvurmaları halinde yapılacak
denetim ve değerlendirme akabinde “Tanınan Okul” statüsü verilebilecektir.
Bu bağlamda Tanınan Okul statüsü programından mezun olacak kişiler için kategorisine
uygun tüm modüllerden muafiyet sağlanacak ve SHT-66 IR 66.A.30 maddesi kapsamında
bakım deneyim süreleri aşağıdaki gibi uygulanacaktır:
- Kategori A ve B3 ile B1.2 ve B1.4 alt kategorileri için 2 yıl,

- Kategori B2 ile B1.1 ve B1.3 alt kategorileri için ise 3 yıl
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Başvuran Okullardan aşağıdaki şartlar istenecektir:
1. Verilen Eğitim, SHT-66 Talimatı Ek-1.C SHT 66 Temel Bilgi Gerekliliklerini
karşılamalıdır,
2. Öğrencilerin bilgi ve el becerilerinin arttırılması amacıyla pratik eğitim gerektiren
modüllerle (B1.1 için 7, 11, 15, 17, B2 için 7, 13, 14) ilgili Ek-2’de yer alan
gereklilikler sağlanmalıdır,
3. Geçme notunun 100 puan üzerinden minimum 75 puan olarak belirlenmesi
gerekmektedir,
4. Teorik sınıf ortamı için 28, pratik eğitim için 15 kişilik kapasite esas olmakla beraber
bu sayının teorik sınıf ortamı için 35'i, pratik eğitim için 20'yi aşmaması
gerekmektedir,
5. Eğitim verilen sınıf veya atölye ortamlarının uygun iklimlendirme, havalandırma ve
öğrenmeyi kolaylaştıran bir aydınlatma şartlarına sahip olması gerekmektedir,
Yukarıda belirtilen kriterler kapsamında değerlendirme yapılacak ve gereklilikleri
karşılayan okullara Tanınan Okul sertifikası verilecektir. Tanınan Okul Sertifikasının süresi 5
yıl olup, süre içerisinde yapılacak denetimlerle ve/veya değerlendirmelerle süre temdit
edilebilecektir.
Bu süre zarfında Genelgede belirtilen okul şartlarının ve SHY-66 Temel Bilgi
Gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış müfredat kapsamında yapılacak değişikliklerin en
geç bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe sunulması gerekmektedir.
“Tanınan Okul” statüsü almak isteyen okulların Ek’te bulunan formları doldurarak
başvuru formu ekinde Genel Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Bilal EKŞİ
Genel Müdür
Ekler:
1- Başvuru Formu
2- Mekanik/Aviyonik Kalifiye Eleman Kontrol Listesi
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