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Sivil havacılık alanında sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin
yetiştirilmesi tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olabilecektir.
Sivil havacılık alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim alan öğrencilerin eğitim
müfredatlarında zorunlu staj uygulaması bulunmakta olup; zorunlu staj, akademik eğitim
sürecinde teorik dersler ve/veya atölye çalışmalarının sonucunda edinilen bilgilerin sivil
havacılık sektöründe tecrübe edilmesini içermektedir. Yükseköğretimde okuyan sivil
havacılık alanındaki öğrencilerin yetiştirilmesine en büyük katkının, sağlanacak etkin bir staj
programı ile olabileceği aşikârdır.
Genel Müdürlüğümüz, 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) ve (t) bentleri ile 12/A
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerince, 07/11/2012 tarihinde Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzalamıştır. Bu protokol çerçevesinde, sivil
havacılık işletmelerinin 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince sağlamakla yükümlü
oldukları staj imkânlarının üniversitelere dağıtımı Genel Müdürlüğümüz tarafından
yapılmakta olup, 2013 yılında 2341 ve 2014 yılında da 2323 öğrencimiz sivil havacılık
işletmelerine stajyer olarak yerleştirilmiştir.
Bunun yanında, staj uygulamalarının standardizasyonunu sağlamak maksadıyla, adı
geçen protokol çerçevesinde oluşturulan Sivil Havacılık Komisyonunun yapmış olduğu
çalışmalar neticesinde; “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği”, “Kabin Hizmetleri” ve “Bakım
Hizmetleri” alanlarında “Öğrenci Staj Formları” oluşturulmuştur.
Sivil havacılık alanında yapılan stajların daha etkin ve verimli yapılabilmesi
maksadıyla anılan protokol kapsamında Havacılık Staj Yazılımı (HSY) geliştirilmiştir. Sivil
havacılık işletmelerinin yüksek öğrenim düzeyindeki öğrencilere ayrılan staj kontenjanlarına
yerleştirmeler HSY üzerinden yapılacaktır. Staj işlemleri ile ilgili olarak havacılık
işletmelerinin aşağıdaki hususlara dikkate alarak gerekli işlemleri yapmaları uygun
görülmüştür:
1. Sivil havacılık işletmeleri, stajyer kontenjanlarını öncelikli olarak sivil havacılık
alanında eğitim gören öğrencilere verecektir.
2. 2015 yılı itibari ile havacılık alanında zorunlu stajı yükümlülüğü olan
öğrencilerin staj işlemleri, işletmelerin kontenjan belirleme işlemleri ve öğrencilerin staj
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yerleştirme işlemleri HSY üzerinden gerçekleştirilecek olup, havacılık işletmeleri sisteme
kayıt olacaktır.
3. HSY üzerinden sadece zorunlu stajı olan yükseköğrenim öğrencileri
yerleştirilecek olup; ortaöğretim öğrencilerinin, sivil havacılık alanı dışındaki öğrencilerin ve
yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin staj talepleri işletmelerce değerlendirilecektir.
4. Sivil havacılık işletmeleri; staj işlemlerinin koordinasyonu, planlaması, ilave
kullanıcıların programa eklenmesi ve stajla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesinden sorumlu
olacak en az bir personeli ”İşletme Staj Sorumlusu” olarak görevlendirecek ve HSY’ye
kaydını yapacaktır.
5. Stajlarla ilgili olarak kontenjan belirleme, üye ekleme, tarih belirleme gibi
işlemlere ilişkin duyurular HSY üzerinden ve e-posta ile yapılacak olup sivil havacılık
işletmeleri bunları işletme staj sorumlusu aracılığı ile takip edecektir.
6. Sivil havacılık işletmelerinin stajyer kontenjanları, ihtiyaçlar doğrultusunda
Genel Müdürlüğümüzce her yıl yeniden belirlenecek olup, geçmiş yıllarda yapılan yerleştirme
sayıları ilgili yılın kontenjanının belirlenmesinde etkili olacaktır. Söz konusu kontenjanlar
HSY programında yer alacak olup, ihtiyaç halinde talep göz önünde bulundurularak işletme
çalışan sayıları ve işletmenin fiziki imkanları oranında arttırılacaktır.
7. Sivil havacılık işletmeleri, öğrenci stajlarının amacına uygun bir şekilde
tamamlanabilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
8. Sivil havacılık işletmeleri, eğitim kurumlarınca sağlanacak öğrenci staj formunu
her bir stajyer için, üzerinde yazılı açıklamalara uygun olarak dolduracaktır.
9. Staj formları üzerinde tanımlanmış olan öğrenim kazanımları, geniş bir
çerçevede hazırlanmış olup, sivil havacılık işletmeleri staj süresince öğrencilerin
uygulayabilecekleri bilgi ve beceriler dâhilinde uygun sayıda öğrenim kazanımını
belirleyecektir. Öğrenim kazanımlarının belirlenmesinde işletmenin yapısı, faaliyet alanı,
hacmi gibi değişkenler göz önünde bulundurulacaktır.
10. 17.06.2014 tarihinde yayınlanan “Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları
(SDED-2014/1)” Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Gereğini önemle rica ederim.
Bilal EKŞİ
Genel Müdür
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