BEYAN EDİLMİŞ EĞİTİM ORGANİZASYONLARI GEREKLİLİKLERİ
TALİMATI
SHT-DTO
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, Genel Müdürlük tarafından uçak, helikopter,
planör, balon ve hava gemisi kategorilerinde LAPL-Hafif Hava Aracı Pilot Lisansı, BPL-Balon
Pilot Lisansı, SPL-Planör Pilot Lisansı ve PPL-Hususi Pilot Lisansı lisanslarına yönelik eğitim
vermek üzere Beyan Edilmiş Eğitim Organizasyonu olarak yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar
ile bu kurum/kuruluşlarda görev yapan personelin uyması gereken kuralları, eğitim yetkisinin
verilmesi, yenilenmesi ve geri alınması için gerekli şartları ve denetleme esaslarını
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük tarafından uçak, helikopter, planör, balon ve hava
gemisi kategorilerinde LAPL, BPL, SPL ve PPL lisanslarına yönelik eğitim vermek üzere
Beyan Edilmiş Eğitim Organizasyonu olarak yetkilendirilmiş kurum/kuruluşları ve bu
kurum/kuruluşlarda görev yapan personeli kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Talimat,
a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa,
b) 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlıklara Bağlı,
İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 No’lu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 437 ve 441 inci maddelerine,
c) 02/06/2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SHY-1 Pilot Lisans
Yönetmeliğine,
ç) 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun kabulünü sağlayan 5/06/1945 tarihli ve
4749 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
(2) Bu Talimat, Avrupa Komisyonu tarafından uçuş ekibi lisanslandırılması hususunda
yayımlanan 1178/2011 sayılı uluslararası regülasyona uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
c) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,
ç) Kalifikasyon: Bir FSTD’nin uygunluk dokümanında belirtilen teknik yeterlilik
seviyesini,
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d) Sınıf içi eğitim: Genel Müdürlükçe onaylanmış eğitim organizasyonlarında, öğrenci
ve öğretmenin, zamanı ve yeri önceden belirlenmiş ve bir araya gelerek gerçekleştirilen eğitimi,
e) Uzaktan eğitim: Öğrenci ve öğretmenin sınıf ortamında bir araya gelme zorunluluğu
olmadan, bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda görüntülü, sesli, interaktif
olarak derslerin işlendiği ve öğrencileri istediği zaman bunları yeniden izleyip
görüntüleyebildiği Genel Müdürlük onaylı eğitim modeli,
f) Üye ülke: Türkiye ve EASA üyesi tüm ülkeleri,
g) Yetkili otorite: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü veya Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından kabul edilen EASA üyesi bir otoriteyi,
ifade eder.
(2) Bu Talimatta geçen kısaltmalar;
a) AMC: Kabul edilebilir uyumluluk yöntemlerini,
b) ATO: Onaylı eğitim organizasyonunu,
c) BPL: Balon pilot lisansını,
ç) DTO: Beyan edilmiş eğitim organizasyonunu,
d) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,
e) FI: Uçuş öğretmenini,
f) FSTD: Sentetik Uçuş Eğitim Cihazını,
g) LAPL: Hafif hava aracı pilot lisansını,
ğ) Part-ARA: 1178/2011 sayılı regülasyonun EK-6’sını,
h) Part-DTO: 1178/2011 sayılı regülasyonun EK-8’ini,
ı) Part-FCL: 1178/2011 sayılı regülasyonun EK-1’ini,
i) Part-MED: 1178/2011 sayılı regülasyonun EK-4’ünü,
j) Part-ORA: 1178/2011 sayılı regülasyonun EK-7’sini,
k) PPL: Hususi pilot lisansını,
l) SEP: Tek motor piston sınıf yetkisini,
m) SPL: Planör pilot lisansını,
n) TMG: Motorlu gezi planörünü,
ifade eder.
(3) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar ve kısaltmalar için 2920 sayılı Kanunda,
SHY-1 Pilot Lisans Yönetmeliğinde ve uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından
yayımlanan belgelerde belirtilen tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Beyan Edilmiş Eğitim Organizasyonu (DTO)

Uygulama gerekliliği
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük tarafından uçak, helikopter, planör, balon ve hava
gemisi kategorilerinde LAPL, BPL, SPL ve PPL lisanslarına yönelik eğitim vermek üzere
yetkilendirilen DTO’lar ile bunlarda görev yapacak personel bu Talimatın hükümleri ile Ek-1
SHT – DTO

Yayım Tarihi
26/06/2019

Değişiklik No
00

Değişiklik Tarihi
00/00/0000

Sayfa
2 / 14

de yer alan gereklilikleri yerine getirmelidir.
(2) EASA tarafından yayımlanan kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri, AMC, Genel
Müdürlükçe aksi belirtilmedikçe aynen kabul edilir ve uygulanır.
Başvuru
MADDE 6 – (1) Başvuru sahibi, bütün hazırlık ve çalışmalarını tamamladıktan sonra,
Genel Müdürlük tarafından yayımlanan başvuru formu ve başvuru formunda yer alan belgeler
ile Genel Müdürlüğe başvuru yapar.
Milli Eğitim Bakanlığı onayı
MADDE 7 – (1) DTO’lar Milli Eğitim Bakanlığından özel pilot yetiştirme kurs açma
izni almak zorundadırlar. 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca
kurulmuş yükseköğretim kurumları bu gereklilikten muaftır.
İşletme ruhsatı
MADDE 8 – (1) DTO’lar, 16/11/2013 tarih ve 28823 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletme Yönetmeliği (SHY-6A), 14/05/2013 tarih ve 28647
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B) veya 10/10/2012
tarihinde yayımlanan Balonla Ticari Havacılık Faaliyetleri Talimatı (SHT-Balon)
gerekliliklerine göre düzenlenmiş olan işletme ruhsatı sahibi olmak zorundadır.
Kurucu paydaşlar, paydaşlar, dolaylı paydaşlar, temsile yetkili yöneticiler
MADDE 9 – (1) DTO’ların kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinde aşağıdaki
şartlar aranır.
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, ulaşım araçlarının
kaçırılması veya alıkonulması suçlarından, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten veya terör örgütleriyle eylem
birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri
desteklemeye yönelik kullanmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak suçlarından hüküm
giymemiş olmak,
b) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
(2) Durumları yönetici personel onayından sonra değişerek birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerindeki şartları sağlamadığı veya onay sırasında gerçeğe aykırı belge sunduğu tespit
edilen yönetici personellerin, yönetici personel onayları iptal edilir.
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(3) Kurucu ortakların durumlarının DTO’nun yetkilendirilmesinden sonra değişerek
birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartları sağlamadığı veya yetkilendirme esnasında
gerçeğe aykırı belge sunulduğu tespit edildiğinde, DTO’nun yetkileri söz konusu kişinin kurucu
ortaklığı sonlanıncaya kadar askıya alınır. Askıya alınma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu
gerekliliğin sağlanmaması durumunda ise DTO’nun yetkileri iptal edilir.
Beyan edilmiş eğitim organizasyonu beyanının kabulü
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan DTO beyan dosyası üzerinde yapılan
inceleme sonucunda eksiklik tespit edilmesi durumunda, tespit edilen eksiklikler on iş günü
içerisinde ilgili kurum/kuruluşa bildirilir. Beyan dosyası uygun görüldüğü takdirde, on iş günü
içerisinde DTO’nun temsilcisine Genel Müdürlük tarafından bir DTO referans numarası
verilerek beyanın alındığını onaylanır. DTO faaliyetlerine ancak beyanının alındığının
onaylanmasından sonra başlayabilir.
Personel
MADDE 11 – (1) DTO’lar faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli sayıda personel
görevlendirmelidir.
Uçuş ve teorik bilgi öğretmenleri
MADDE 12 – (1) DTO’da görev yapacak olan yarı zamanlı uçuş öğretmenleri ve teorik
bilgi öğretmenleri sayısı Genel Müdürlükçe kabul edilebilir olmalıdır.
(2) DTO’da görev yapacak olan tahditli uçuş öğretmeni sayısı Genel Müdürlükçe kabul
edilebilir olmalıdır.
(3) DTO’da görev yapacak olan teorik bilgi öğretmenleri Genel Müdürlükçe
yetkilendirilmiş olmalıdır. Tip veya sınıf yetkisi eğitiminde görev yapacak teorik bilgi
öğretmenlerinde bu gereklilik aranmaz.
Teorik bilgi eğitimi
MADDE 13 – (1) DTO’lar teorik bilgi eğitimi için halihazırda Genel Müdürlük
tarafından yetkilendirilmiş bir ATO veya başka bir DTO ile yazılı bir anlaşma yaparak hizmet
satın alabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahditler ve Sorumluluklar

Uçuş ve eğitim süreleri ile ilgili tahditler
MADDE 14 – (1) Kontrol pilotları, öğretmen pilotlar, adaylar ve DTO’lar, yapacakları
eğitim faaliyetlerinde Genel Müdürlükçe belirlenen sınırlamalara uyarlar.
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Eğitim programlarının bildirilmesi
MADDE 15 – (1) DTO’lar tarafından gerçekleştirilecek teorik ve uçuş eğitimlerinin
programı eğitim başlangıcından önce Genel Müdürlüğün belirlediği şekil ve yöntemle, Genel
Müdürlüğe bildirilir.
Sorumluluklar
MADDE 16 – (1) Ön şartları taşımayan adayların eğitime kabulünden doğacak her türlü
sorumluluk DTO’ya ait olup, SHY-1 Pilot Lisans Yönetmeliğinde ve bu Talimatta belirtilen
hususların uygulanmasından, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş DTO’lar, ilgili
yönetici personel, öğretmenler ile eğitim alan adaylar Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Talimat hükümleri Sivil Havacılık Genel Müdürü tarafından
yürütülür.
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EK-1
BEYAN EDİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER
[PART-DTO]

DTO.GEN.100 Genel
Bu ek’in amacı, DTO.GEN.115 maddesine göre yapılan beyana göre DTO.GEN.110
maddesinde söz edilen eğitimi veren pilot eğitim kuruluşları için geçerli olan gereklilikleri
düzenlemektedir.

DTO.GEN.105 Yetkili Otorite
Bu ekin amacına yönelik olarak, bir DTO için yetkili otorite, DTO'nun ana faaliyet merkezinin
olduğu yerdeki devletin belirlediği yetkilidir. Türkiye’deki DTO’lar için yetkili otorite Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğüdür.

DTO.GEN.110 Eğitimin kapsamı
(a)
Bir DTO, DTO.GEN.115 maddesine uygun bir beyanname sunması şartıyla aşağıdaki
eğitimleri verme hakkı kazanacaktır:
(1)

uçaklar için:
(a)

LAPL(A) ve PPL(A) için teorik bilgi eğitimi,

(b)

LAPL(A) ve PPL(A) için uçuş eğitimi,

(c)

SEP(kara), SEP(deniz) ve TMG için sınıf yetkilerine yönelik eğitim,

(d)

ilave yetkiler için eğitimler: gece, akrobasi, dağ uçuşu, planör ve pano

çekme.
(2)

helikopterler için:
(a)

LAPL(H) ve PPL(H) için teorik bilgi eğitimi,

(b)

LAPL(H) ve PPL(H) için uçuş eğitimi,

(c)
maksimum sertifikalı koltuk konfigürasyonunun beş koltuğu geçmediği
helikopterler için tek motorlu tip yetkisi,
(d)
(3)
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gece yetkisi için eğitim.

planörler için:
(a)

LAPL(S) ve SPL için teorik bilgi eğitimi.

(b)

LAPL(S) ve SPL için uçuş eğitimi.
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(c)
FCL.135.S maddesine göre imtiyazların TMG'yi kapsayacak şekilde
genişletilmesi için eğitim,
(d)

FCL.130.S maddesine göre ilave kalkış yöntemlerine yönelik eğitim,

(e)

ilave yetkiler için eğitim: akrobasi, planör çekme ve planör bulut içi uçuş

(f)

FI(S) uçuş eğitmeni yetkisi için eğitim,

(g)

FI(S) tazeleme semineri.

yetkisi,

(4)

balonlar için:
(a)

LAPL(B) ve BPL için teorik bilgi eğitimi,

(b)

LAPL(B) ve BPL için uçuş eğitimi,

(c)

FCL.135.B maddesine göre sınıf kapsamını genişletmek için eğitim,

(d)

FCL.225.B maddesine göre sınıf veya grup kapsamını genişletmek için

eğitim,

(e)
FCL.130.B maddesine uygun olarak kapsamın bağlı uçuşları içerecek
şekilde genişletilmesi için eğitim,
(f)

gece yetkisi için eğitim,

(g)

FI(B) uçuş eğitmeni yetkisi FI(B) için eğitim,

(h)

FI(B) tazeleme tazeleme semineri.

(b)
Bir DTO'nun, DTO.GEN.115 maddesine uygun şekilde bir beyanda bulunması ve
yetkili otoritenin de DTO.GEN.230(c) maddesine göre eğitim programını onaylaması kaydıyla
FE(S), FIE(S), FE(B) ve FIE(B) için SHT-FCL FCL.1015(a) ve FCL.1025(b)(2) maddelerinde
söz edilen kontrol pilotu bilgi tazeleme kurslarını verme hakkı olacaktır.

DTO.GEN.115 Beyanname
(a)

DTO.GEN.110 maddesinde belirtilen eğitimlerin herhangi birini vermeyi planlayan bir
organizasyon, eğitim vermeden önce yetkili otoriteyi bir beyanda bulunmalıdır.
Beyannamede en az aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
(1)
(2)
(3)

SHT – DTO

DTO'nun adı,
DTO’nun ana faaliyet merkezinin iletişim bilgileri ve mümkünse DTO'nun
havaalanları ve operasyon sahalarının iletişim bilgileri,
Aşağıdaki kişilerin adları ve iletişim bilgileri:
(i) DTO'nun temsilcisi,
(ii) DTO'da eğitim müdürü,
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(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(iii) DTO.GEN.250(b)(1) maddesine göre gerekli ise tüm eğitim müdür
yardımcıları.
DTO.GEN.110 maddesinde belirtildiği gibi, her havaalanı ve/veya operasyon
sahasında verilen eğitim türü,
Eğitim için kullanılacak tüm hava aracı ve kullanılacaksa FSTD'lerin listesi,
Planlanan eğitim başlangıç tarihi,
DTO.GEN.210(a)(1)(ii) maddesine göre DTO'nun bir emniyet politikası
geliştirdiğini ve bu politikayı beyanname kapsamındaki tüm eğitim faaliyetleri
sırasında uygulayacağını onaylayan bir ifade,
DTO'nun SHT-FCL ve bu talimat gerekliliklerine uyduğunu ve beyanname
kapsamındaki tüm eğitim faaliyetleri sırasında da uymaya devam edeceğini
onaylayan eden bir ifade.

(b)

Bu beyan ve bu beyannamede daha sonra yapılacak değişiklikler Ek-2'de yer alan form
kullanılarak yapılacaktır.

(c)

Bir DTO, yetkili otoriteye beyanname ile birlikte, eğitimleri vermek için kullandığı veya
kullanmayı planladığı eğitim programını veya programlarını, ayrıca DTO.GEN.230(c)
maddesine göre onay alınmasının gerekli olduğu eğitim programını veya programlarını
onay başvurusunu sunacaktır.

(d)

(c) bendinde belirtilen gereklilikler yerine, SHT-ORA Altbölüm ATO’ya göre
düzenlenmiş bir onayı olan organizasyonlar, beyanname ile birlikte yalnızca daha önce
onaylanmış olan eğitim el kitabını veya kitaplarını sunabilirler.

DTO.GEN.116 Eğitim faaliyetlerinde değişiklik ve sonlandırmanın bildirilmesi
Bir DTO, yetkili otoriteyi aşağıdaki konularda gecikmeksizin bilgilendirecektir:
(a)

(b)

DTO.GEN.115(a) maddesinde belirtilen beyannamede yer alan bilgilerde ve sırasıyla
DTO.GEN.115(c) ve (d) maddelerinde söz edilen eğitim programı veya programlarında
veya onaylanmış eğitim el kitabı veya kitaplarında yapılan herhangi bir değişiklik,
Beyanname kapsamındaki eğitim faaliyetlerinin bazılarının ya da tamamının
sonlandırılması.

DTO.GEN.135 Eğitim verme hakkının sonlandırılması
Aşağıdakilerden birinin meydana gelmesi halinde bir DTO, beyannamesindeki eğitim
faaliyetlerinin bazılarını ya da tamamını o beyannameye dayanarak verme hakkını kaybeder:
(a)
(b)

DTO.GEN.116(b) maddesine uygun şekilde DTO'nun beyanname kapsamındaki eğitim
faaliyetlerinin bazılarını veya tamamının sonlandırıldığını yetkili otoriteye bildirmesi,
DTO'nun birbirini takip eden 36 ay boyunca hiç eğitim vermemiş olması.
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DTO.GEN.140 Erişim
Bir DTO'nun beyannamesine uygun hareket edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla; DTO,
yetkili otoritenin yetki verdiği herhangi bir kişi için herhangi bir zamanda herhangi bir tesise,
hava aracına, dokümana, kayıtlara, verilere, prosedürlere ve beyanname kapsamındaki eğitim
faaliyetleri ile ilgili olan diğer materyallere erişim izni verecektir.

DTO.GEN.150 Bulgular
Yetkili otorite, bir DTO'ya ARA.GEN.350(da)(1) maddesine uygun olarak bir bulguyu
bildirdikten sonra, DTO yetkili otoritenin belirlediği zaman dilimi içinde aşağıdaki adımları
atacaktır:
(a)
(b)
(c)

Uygunsuzluğun kök nedenini saptamak,
Uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için gerekli düzeltici işlemin gerçekleştirmesi ve
ilgili durumlarda uygunsuzluğun sonuçlarının da düzeltilmesi,
Düzeltici işlem gerçekleştirildikten sonra yetkili otoriteye bilgi vermek.

DTO.GEN.155 Bir emniyet sorununa müdahale
DTO, emniyet sorunlarına müdahale olarak aşağıdakileri uygular:
(a)

ARO.GEN.135 (c)'ye göre yetkili otorite tarafından zorunlu kılınan emniyet tedbirleri,

(b)

Uçuşa elverişlilik talimatları dahil olmak üzere, EASA veya yetkili otorite tarafından
yayımlanan zorunlu emniyet bilgisini uygular.

DTO.GEN.210 Personel gereklilikleri
(a)

Bir DTO aşağıdaki görevlendirmeleri yapacaktır:
(1)

En azından aşağıdakileri yapma sorumluluğu ve yetkisine sahip bir temsilci:
(i)

DTO ve faaliyetlerinin, ilgili gereklilikler ve DTO'nun beyannamesi ile
uygunluğunun sağlanması,

(ii)

DTO'nun faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlayacak bir
emniyet politikası oluşturmak ve geliştirmek, DTO'nun emniyet politikasına
uymasını sağlamak ve emniyet politikasının hedeflerine ulaşmak amacıyla
gerekli tedbirleri almak,

(iii) DTO içinde emniyeti teşvik etmek,
(iv) DTO içinde yeterli kaynağın kullanılabilir olmasını sağlamak ve böylece (i),
(ii) ve (iii) maddelerinde söz edilen faaliyetlerin etkili bir şekilde
yapılabilmesini sağlamak.
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(2)

En azından aşağıdakileri sağlama sorumluluğu ve yetkinliğine sahip bir eğitim
müdürü:
(i)

Verilen eğitimin SHT-FCL gereklilikleri ve DTO'nun eğitim programına
uygun olması,

(ii)

Hava aracı veya FSTD üzerinde gerçekleştirilen uçuş eğitimi ve teorik bilgi
eğitiminin başarılı entegrasyonu,

(iii) Öğrencilerin ilerlemelerinin takip edilmesi,
(iv) DTO.GEN.250(b) maddesinde söz edilen durumda, eğitim müdürü
yardımcısı veya yardımcılarının takip edilmesi.
(b)

Bir DTO, temsilcisi ve eğitim müdürü olarak tek bir kişi görevlendirebilir.

(c)

Bir kişinin (a) maddesindeki görevleri havacılık emniyetini koruyacak ve ilerletecek
şekilde yerine getiremeyeceğine dair objektif göstergeler olması halinde, DTO o kişiyi
temsilcisi veya eğitim müdürü olarak görevlendiremez. Bir kişinin son üç yıl içinde idari
veya cezai bir yaptırım uygulanmasına maruz kalmış olması, o kişinin ilgili yaptırıma yol
açan bulgunun niteliği, ölçeği ve havacılık emniyeti üzerindeki etkisi bakımından ilgili
görevleri yerine getirme konusunda kendisine güvenilemeyeceğini gösterir nitelikte
olmadığını kanıtlayamaması halinde, objektif gösterge olarak kabul edilir.

(d)

Bir DTO, teorik bilgi öğretmenlerinin aşağıdaki niteliklerden herhangi birine sahip
olmasını sağlayacaktır:

(e)

(1)

Verilen eğitimle ilgili alanlarda havacılık konusunda uygulama deneyimine sahip
olmak ve bir eğitim teknikleri kursuna katılmış olmak,

(2)

Teorik bilgi eğitimi verme konusunda deneyim ve teorik bilgi eğitimi verilecek
konuda uygun teorik birikime sahibi olmak.

Uçuş öğretmenleri ve uçuş simülatörü öğretmenleri, verdikleri eğitim türü için SHT-FCL
ile gerekli görülen yetkinliklere sahip olacaktır.

DTO.GEN.215 Tesis gereklilikleri
Bir DTO, tüm faaliyetlerinin SHT-FCL’de belirtilen önemli gerekliliklere ve bu talimat
gerekliliklerine uygun şekilde yapılmasına ve yönetilmesine olanak sağlayan tesislere sahip
olmalıdır.

DTO.GEN.220 Kayıtların saklanması
(a)

Bir DTO, eğitim kursu boyunca ve son eğitimin tamamlanmasından sonraki üç yıl
süresince her bir öğrenci için aşağıdaki kayıtları tutacaktır:
(1)
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(2)

Bireysel ilerleme bilgileri,

(3)

Yetkilerin ve sağlık sertifikalarının geçerlilik tarihleri de dahil olmak üzere, verilen
eğitimle ilgili lisansların ve ilgili yetkilerin bilgileri.

(b)

Bir DTO, sırasıyla DTO.GEN.270(a) ve (b) maddelerinde söz edilen yıllık iç gözden
geçirme raporunu ve aktivite raporunu, bu raporların hazırladığı tarihten itibaren üç yıl
süreyle saklayacaktır.

(c)

DTO, eğitim programını, o programa göre son eğitim kursunu verdiği tarihten itibaren üç
yıl süreyle saklayacaktır.

(d)

DTO, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükteki kanuna göre, (a) maddesinde söz
edilen kayıtları uygun araç ve protokollerle korunmalarını sağlayacak şekilde muhafaza
edecek ve erişim yetkisi olmayan kişilerin bu kayıtlara erişimini kısıtlamak üzere gerekli
tedbirleri alacaktır.

DTO.GEN.230 DTO eğitim programı
(a)
(b)
(c)

(d)

DTO, verdiği her bir eğitim için DTO.GEN.110 maddesinde belirtildiği gibi bir eğitim
programı hazırlayacaktır.
Bu eğitim programları, SHT-FCL gerekliliklerine uygun olacaktır.
DTO, DTO.GEN.110(b) maddesinde söz edilen eğitimi, ancak söz konusu eğitim için
sunduğu eğitim programı ve programdaki her tür değişiklik, yaptığı başvuru üzerine
yetkili otorite tarafından SHT-FCL gerekliliklerine uygun olarak onaylanmışsa verme
hakkına sahip olacaktır. DTO, DTO.GEN.115 maddesine uygun şekilde beyanda
bulunma yoluyla bu tür bir onay için başvuru yapar.
(c) bendi, bahsedilen eğitimleri verme yetkisini içeren SHT-ORA Altbölüm ATO'ya göre
düzenlenmiş bir onaya sahip organizasyonlar için geçerli uygulanmaz.

DTO.GEN.240 Eğitim hava araçları ve FSTD'ler
(a)
(b)

DTO, verilen eğitime uygun, yeterli bir eğitim uçağı filosu veya FSTD'ler kullanır.
DTO, verdiği eğitimler için kullanılan tüm hava araçlarının listesini, tescil işaretleri ile
birlikte, oluşturur ve bu listeyi güncel tutar.

DTO.GEN.250 Havaalanları ve operasyon sahaları
(a)

DTO, bir hava aracın üzerinde uçuş eğitimi verirken, verilen eğitimi ve kullanılan hava
aracı kategorisi ile tipini dikkate alarak, yalnızca ilgili manevraların eğitimine olanak
sağlayan uygun tesis ve özelliklere sahip havaalanlarını veya operasyon sahalarını
kullanacaktır.
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(b)

DTO, DTO.GEN.110(a)(1) ve (2) maddelerinde belirtilen eğitimlerin herhangi birini
vermek için birden fazla havaalanı kullandığında aşağıdakileri yerine getirmelidir:
(1) İlave her havaalanı için, o havaalanında DTO.GEN.210(a)(2)(i), (ii) ve (iii)
maddelerinde söz edilen görevlerden sorumlu olacak bir eğitim müdürü yardımcısı
görevlendirmeli,
(2) Bu Talimat gerekliliklerine uygun olarak emniyetli şekilde operasyon yapmak için,
tüm havaalanlarında yeterli miktardaki kaynağın mevcut olmasını sağlayacaktır.

DTO.GEN.260 Teorik bilgi eğitimi
(a)
(b)

DTO, teorik bilgi eğitimi verirken sınıf içi eğitim veya uzaktan eğitim yöntemlerini
kullanabilir.
DTO, teorik bilgi eğitimindeki her öğrencinin ilerlemesini izleyecek ve kaydedecektir.

DTO.GEN.270 Yıllık iç gözden geçirme ve yıllık faaliyet raporu
DTO aşağıdaki adımları atacaktır:
(a)
(b)
(c)

DTO.GEN.210 maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklar için her yıl iç gözden
geçirme gerçekleştirecek ve bu gözden geçirmenin raporunu hazırlayacaktır,
Yıllık faaliyet raporu hazırlayacaktır,
Yıllık iç gözden geçirme raporu ve yıllık faaliyet raporunu, yetkili otoritenin belirlediği
tarihe kadar yetkili otoriteye sunacaktır.
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EK-2 DTO Beyannamesi

BEYANNAME
İlk beyanname
Değişikliklerin bildirimi(1) – DTO referans numarası:
1

Beyan edilmiş eğitim organizasyonu (DTO)
Adı:
Faaliyet yeri/yerleri

2

DTO'nun ana faaliyet merkezinin iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta):
Personel

3

DTO temsilcisinin adı ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta):
DTO
eğitim
müdürünün
ve
eğer
varsa
DTO
eğitim
müdürü
yardımcısının/yardımcılarının adları ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta):
Eğitim kapsamı
Verilen tüm eğitimlerin listesi:

4

Eğitimi vermek için kullanılan tüm eğitim programlarının (bu dokümanlar
beyannameye eklenecek) veya DTO.GEN.230(d) maddesinde söz edilen durumda,
eğitimin verilmesi için kullanılan onaylanmış tüm eğitim el kitaplarının referansları:
Eğitim hava araçları ve FSTD'ler

5

Eğitim için kullanılan hava araçlarının listesi:
Eğitim için kullanılan kalifiye FSTD'lerin listesi (kalifikasyon sertifikasında belirtilen
harf koduyla birlikte):
Havaalan(lar)ı ve operasyon saha(lar)ı

6

DTO'nun eğitim vermek için kullandığı tüm havaalanları ve operasyon sahalarının
iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta):

7

Planlanan eğitim başlangıç tarihi:
Kontrol pilotu standardizasyon kursları ve bilgi tazeleme seminerleri için onay
başvurusu (geçerliyse)

8

DTO bu formla SHT-DTO DTO.GEN.110(b) ve DTO.GEN.230(c) maddelerine
uygun olarak planörler veya balonlar için kontrol pilotu kurslarına yönelik olarak
yukarıda belirtilen eğitim programlarının onaylanması için başvurmaktadır.
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Açıklamalar
DTO, SHT-DTO Talimatına ve özellikle aynı talimattaki DTO.GEN.210(a)(1)(ii)
maddesine uygun olarak bir emniyet politikası geliştirmiştir ve bu beyanname
kapsamındaki tüm eğitim faaliyetleri boyunca bu politikayı uygulayacaktır.
DTO SHT-FCL Talimatı ve SHT-DTO Talimatı gerekliliklerine uymaktadır ve
beyanname kapsamındaki tüm eğitim faaliyetleri sırasında da uymaya devam edecektir.
9

Varsa ekleri de dahil olmak üzere bu beyannamede yer alan tüm bilgilerin eksiksiz ve
doğru olduğunu onaylarız.
DTO'nun temsilcisinin adı ve imzası, tarih
DTO'nun eğitim müdürünün adı ve imzası, tarih

(1) Değişiklik olması halinde yalnızca 1. madde ve değişiklik içeren alanlar doldurulmalıdır.
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