HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ SERTİFİKA
VE LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY–5) LİSANS DERECESİ VE DERECE DÜZEYİ
BELİRLEME SINAV İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
TALİMAT
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu talimatın amacı, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli
Sertifika ve Lisans Yönetmeliği’nde yer alan Haberleşme, Seyrüsefer, Radar ve Bilgi İşlem
cihaz/sistem derecelerini kapsayacak şekilde yapılacak lisans derecesi ve derece düzeyi
belirleme sınavının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Talimat, hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin
gerçekleştirilmesinde taraf olan;
a) Düzenleyici kuruluş olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
b) Hizmet sağlayıcı kuruluş olarak, hizmet verdikleri havaalanı ile sınırlı olmak üzere,
Ulaştırma Bakanlığınca CNS/ATM teknik hizmeti sağlama yetkisi verilmiş ATSEP lisanslı
Personel istihdam eden kurum ve kuruluşları,
c) ATSEP lisanslı Personeli
kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 24/02/2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans
Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Talimatın uygulanmasında;
a) ATSEP: Hava trafik yönetimi dâhilinde bulunan haberleşme, seyrüsefer, radar ve
bilgi işlem sistemlerinin çalıştırılması ve bakımından sorumlu olarak lisanslı ve bu lisansa
işlenmiş derece veya derecelerin verdiği yetkiler dâhilinde doğrudan hizmet veren personeli,
b) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcısı: Hizmet verdikleri havaalanı ile sınırlı olmak
üzere, Ulaştırma Bakanlığınca CNS/ATM teknik hizmeti sağlama yetkisi verilmiş kurum ve
kuruluşları,
c)Değerlendirme: ATSEP lisanslı Personelin ya da eğitim sürecinde yer alan bir
öğrencinin göstermiş olduğu teorik ve pratik nitelikleri ölçme yöntemini,
ç) Derece: Lisansa veya lisansa bağlı belgelere işlenen ve lisansa ait özel koşulları,
ayrıcalıkları ve kısıtlamaları belirten yetkiyi,
d) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
e) Personel: ATSEP lisans derecesi ve derece düzeyi belirleme sınavına başvuru yapan
hava trafik emniyeti elektronik personelini,
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f) Teorik Sınav: Yazılı olarak gerçekleştirilen teorik nitelikteki ATSEP lisans
derecesi ve derece düzeyi belirleme sınavını,
g) Pratik Sınav: uygulamalı olarak gerçekleştirilen pratik nitelikteki ATSEP lisans
derecesi ve derece düzeyi belirleme sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Komisyonları ve Sınav Başvuru Esasları
ATSEP Lisans Derecesi ve Derece Düzeyi Belirleme Teorik Sınav Komisyonu
MADDE 5 – (1) ATSEP Lisans Derecesi ve Derece Düzeyi Belirleme Teorik Sınav
Komisyonu; Genel Müdürlük temsilcisi olarak en çok üç elektronik, elektronik ve
haberleşme, elektrik-elektronik, bilgisayar mühendisi; CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı
temsilcisi olarak bir elektronik, elektronik ve haberleşme, elektrik-elektronik, bilgisayar
mühendisi ile havacılık teknik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının temsilcisi olarak bir
üye olmak üzere Genel Müdürlük temsilcisinin başkanlığında en az üç ATSEP lisanslı üyeden
oluşur.
(2) Adayların sınavları Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen teorik sınav
komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilir, ilgili puanlar, bu Talimattaki hükümlere uygun
olarak hesaplanır, hak edilen derece ve/veya derece düzeyleri belirlenerek Genel Müdürlüğün
uygun gördüğü şekilde ilan edilir.
ATSEP Lisans Derecesi ve Derece Düzeyi Belirleme Pratik Sınav Komisyonu
MADDE 6 – (1) ATSEP Lisans Derecesi ve Derece Düzeyi Belirleme Pratik Sınav
Komisyonu; Genel Müdürlük temsilcisi olarak en çok üç elektronik, elektronik ve
haberleşme, elektrik-elektronik, bilgisayar mühendisi; CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı
temsilcisi olarak en çok üç elektronik, elektronik ve haberleşme, elektrik-elektronik,
bilgisayar mühendisi ile havacılık teknik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının
temsilcisi olarak en çok üç olmak üzere Genel Müdürlük temsilcisinin başkanlığında en az üç
ATSEP lisanslı üyeden oluşur.
(2) Adayların sınavları Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen pratik sınav
komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilir, ilgili puanlar, bu Talimattaki hükümlere uygun
olarak hesaplanır, hak edilen derece ve/veya derece düzeyleri belirlenerek yazılı ve elektronik
ortamda Genel Müdürlüğün resmi Internet sayfasında ilan edilir.
Sınav Komisyonlarının Çalışma Şekli
MADDE 7 – (1) Tüm sınav komisyon üyeleri, sınavların yapılmasında ve
değerlendirilmesinde hazır bulunur.
Sınav Komisyonlarının Görevleri
MADDE 8 – (1) Sınav Komisyonu,
a) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliğini temin etmek, sınavda kullanılacak
yardımcı dokümanları sınav zamanında hazır bulundurmaktan,
b) Adayların sınavlara katılmak için gerekli olan teorik eğitim ve işbaşı eğitimi gibi
minimum niteliklere sahip olduğundan ve sınava girmeye hak kazandığından emin olmaktan,
c) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak ve adayların kimlik bilgilerini
sınavdan önce ve gerektiğinde sınav süresince kontrol etmekten,
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ç) Sınavlar esnasında en az 2 üye ile sınav yerinde bulunmak ve sınavları belirtilen
süre içerisinde yapmak ve değerlendirmek, sınava girenlerin imza karşılığı yoklamasını
almaktan,
d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları Sınav İtiraz Komisyonuna iletmek, bu
itirazların görüşülmesi için adayın itiraza konu soru kağıdını ve ilgili diğer dokümanları
hazırlamak ve bunları Sınav İtiraz Komisyonu toplantısına en az bir üye ile katılarak
sunmaktan,
sorumludur.
Sınav İtiraz Komisyonunun Oluşturulması
MADDE 9 – (1) Sınavlara yapılacak itirazlar, Genel Müdürlük temsilcisi olarak en
çok üç elektronik, elektronik ve haberleşme, elektrik-elektronik, bilgisayar mühendisi ile
havacılık teknik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının temsilcisi olarak en çok üç üye
olmak üzere Genel Müdürlük temsilcisinin başkanlığında en az üç ATSEP lisanslı üyeden
oluşan Sınav İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirip karara bağlanır. Bu komisyona, Genel
Müdürlükçe uygun görülmesi halinde CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlardan da
temsilci olarak ATSEP lisanslı bir elektronik, elektronik ve haberleşme, elektrik-elektronik,
bilgisayar mühendisi katılımcı olarak alınabilir.
Sınav İtiraz Komisyonunun Görevleri
MADDE 10 – (1) Sınav İtiraz Komisyonu,
a) Sınav Komisyonu tarafından iletilen sınav sonuçları ile ilgili itirazları görüşmek
üzere toplantı yapmaktan,
b) İtiraza konu olan soruları ve çözümleri için sınavda sağlanan yardımcı dokümanları
incelemekten,
c) İtirazları ön incelemeye tabi tutmak, usulüne uygun yapılmayan veya haklı
gerekçeler içermeyen dilekçeleri belirlemek ve değerlendirme dışı tutmaktan,
ç) İtiraza konu soruları, itiraz sahibinin adı ve sınavda işaretlediği cevap seçeneği ile
doğru seçeneği belli olmayacak şekilde gizleyerek incelemek ve karara bağlamaktan,
d) Yapılan itirazları en geç 30 takvim günü içinde sonuçlandırmaktan,
e) Sınavlarla ilgili evrakı Sınav Komisyonundan almak ve gerekli incelemeden sonra
teslim etmekten,
f) Toplantıda görüşülen sorular için verilen kararları, sınav sistemindeki referans
numaralarını da içerecek şekilde tutanakla imza altına almak ve Sınav Komisyonuna
iletmekten,
g) Hatalı bulunan soruların düzeltilmesi veya Merkezi Soru Bankasından çıkarılması
teklifini içeren Değişiklik teklifini hazırlamak ve Sınav Komisyonuna vermekten,
h) Değerlendirme yerinde Sınav İtiraz Komisyonu üyeleri ve Sınav Komisyonu
temsilcisi dışında kimsenin bulunmasına müsaade etmemekten,
sorumludur.
Sınavların Duyurulması
MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılacak sınavların tarihi ve yeri sınav
tarihinden en az 30 gün önce www.shgm.gov.tr Internet adresi aracılığıyla ve aynı zamanda
yazılı olarak ilgili CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcılara duyurulur.
Sınav Başvuruları
MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılacak sınavlara başvurular,
aşağıdaki hususlara uygun olarak yapılır:
(a) Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların sınavlara katılabilmeleri için,
www.shgm.gov.tr Internet adresinde yayımlanan ve gerektiğinde güncellenen sınav başvuru
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formlarından adayın durumlarına uygun olarak doldurulmuş ve sınav ücretinin yatırıldığını
gösteren orijinal banka dekontu ile birlikte “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bosna Hersek
Cad. No:5 06338 Emek/ANKARA” adresine elden teslim veya posta yoluyla kendisi ya da
sorumluluğunda çalışmakta olduğu CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı tarafından gönderilir.
İmzasız veya faks ile gönderilen formlar işleme alınmaz.
(b) Sınav giriş ücretleri, başvuru formlarında belirtilen banka hesaplarına sınavdan
önce yatırılır ve orijinal dekont başvuru formuna eklenir. Bilgisayar çıktısı, faks gibi
dekontlar kabul edilmez. Ödemesi eksik olan başvurular işleme alınmaz.
(c) Sınav ücreti, Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğün
resmi Internet sayfasında yer alan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hizmet Tarifesi’nde
yayımlanır.
(d) Sınav haftasının ilk gününden en az 7 gün önce Genel Müdürlüğe ulaşmayan
başvurular işleme alınmaz. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından sonra 30 gün
içerisinde Genel Müdürlüğün resmi Internet sayfası aracılığı ile yayımlanır ve aynı zamanda
ilgililere posta yolu ile yazılı bildirimde de bulunulur.
Sınavlara İtiraz
MADDE 14 – (1) Sınav sorularına ve sonuçlarına ilişkin itirazlar, aşağıdaki usullere
göre yapılır:
a) Adaylar sınav sorularına ve sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav bitiminde,
sonuçların kendisine tebliğinden itibaren 10 takvim günü içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı
olarak yaparlar. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
b) İtiraz dilekçeleri, bir soruya itirazı içermesi durumunda, itiraz edilen sorunun sınav
kâğıdında kaçıncı soru olduğu ve itiraz gerekçesini mutlaka içermelidir. İtiraz gerekçesi
olarak, dilekçe içeriğinde belirtilmek suretiyle, ulusal veya uluslararası yayınlardan ilave
bilgiler ek olarak konulabilir.
c) Genel Müdürlüğe yazılı olarak iletilen itirazlar, Sınav İtiraz Komisyonu tarafından
yapılan toplantılarda değerlendirilip karara bağlanır.
ç) Usulüne uygun yapılmayan veya haklı gerekçeler içermeyen dilekçeler incelenmeye
alınmaz. Bu konudaki karar, Sınav İtiraz Komisyonu tarafından verilir.
d) Değerlendirilmesi tamamlanan itirazlara ait sonuçlar, 20 gün içinde itiraz
sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
Sınav Hakkı
MADDE 15 – (1) Temel eğitim sınavında başarısız olunması halinde, stajyer ATSEP
en geç altı ay içerisinde tekrar temel eğitim sınavına tabi tutulur.
(2) ATSEP lisans sınavında başarısız olunması halinde, başvuruda bulunmasına bağlı
olarak başvuru sahibinin bir sonraki lisans sınavı en geç altı ay içerisinde yapılır.
(3) Derece yükseltme talebi üzerine, kabul edildiği derece alanına ait sınavda başarısız
olan personelin tekrar sınava girme talebi bulunması halinde, bir sonraki sınavı en geç altı ay
içerisinde yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Uygulama Esasları ve Not Baremi
A Düzeyi Sınavı
MADDE 16– (1) A Düzeyi için yapılan sınav sadece yazılı olarak gerçekleştirilen
teorik nitelikte bir sınavdan oluşur.
(2) A Düzeyi için yapılan yazılı sınav, Haberleşme, Seyrüsefer, Radar ve Bilgi İşlem
Cihaz/Sistem Derecelerinin her birinden 50 (elli)’şer olmak üzere toplam 200 çoktan seçmeli
sorudan oluşur. Her bir soru ait olduğu derece kategorisinde 2 (iki) puan değerine sahiptir.
(3) Yapılan yazılı sınavda, adaylara sadece başvuru sırasında belirtmiş oldukları derece
kategorisine ait soru kitapçığı verilerek uygun sınav süresi tanınır.
(4) Yapılan yazılı sınavda cevap verilmek üzere her bir soru en az 4 (dört) seçenekli ve
1 doğru şıkkı olacak şekilde hazırlanır.
(5) Yapılan yazılı sınav sonucunda değerlendirmeler her derece kategorisi için 100 puan
üzerinden hesaplanır ve 70 puan alan aday yazılı sınavda başarılı olarak değerlendirilir.
A Düzeyi Teorik Sınav Not Baremi
Başarısız
0–68 Puan
Haberleşme Derecesi
0–68 Puan
Seyrüsefer Derecesi
0–68 Puan
Radar Derecesi
0–68 Puan
Bilgi İşlem Derecesi

Başarılı
70–100 Puan
70–100 Puan
70–100 Puan
70–100 Puan

(6) Girmiş olduğu derece kategorisine ait teorik sınavda 68 ve altında puan alan aday o
derece için başarısız sayılır ve başvuruda bulunduğu takdirde bir sonraki sınav döneminde
tekrar sınava alınır.
B Düzeyi Sınavları
MADDE 17– (1) B Düzeyi için yapılan sınavlar teorik nitelikte yapılan bir yazılı
sınav ve uygulamalı olarak yapılan bir pratik sınavdan olmak üzere iki ayrı sınavdan
oluşur.
(2) B Düzeyi sınavına başvuru yapabilmek için başvuru yapılan derece kategorisinde A
Düzeyi lisans sahibi olmak önkoşuldur.
(3) B Düzeyi için yapılan yazılı sınav, Haberleşme, Seyrüsefer, Radar ve Bilgi İşlem
Cihaz/Sistem Derecelerinin her birinden 50 (elli)’şer olmak üzere toplam 200 çoktan seçmeli
sorudan oluşur. Her bir soru ait olduğu derece kategorisinde 2 (iki) puan değerine sahiptir.
(4) Yapılan yazılı sınavda, adaylara sadece başvuru sırasında belirtmiş oldukları derece
kategorisine ait soru kitapçığı verilerek uygun sınav süresi tanınır.
(5) Yapılan yazılı sınavda cevap verilmek üzere her bir soru en az 4 (dört) seçenekli ve
1 doğru şıkkı olacak şekilde hazırlanır.
(6) Yapılan yazılı sınav sonucunda değerlendirmeler her derece kategorisi için 100 puan
üzerinden hesaplanır ve 70 puan alan aday yazılı sınavda başarılı olarak değerlendirilir.
(7) Uygulamalı olarak yapılan pratik sınav Genel Müdürlük tarafından belirlenen
uygun bir laboratuar ortamında yapılır.
(8) Her adaya ait uygulamalı olarak yapılan pratik sınav süreci Genel Müdürlük
tarafından uygun görülen usuller dâhilinde sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınır.
(9) Uygulamalı olarak yapılan pratik sınavda sınav komisyonu üyelerinin 100 puan
üzerinden verdikleri uygulama puanlarının ortalamasının alınması sonucunda 70 puan
alan aday pratik sınavda başarılı olarak değerlendirilir.
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(10) Başvuru yaptığı derece kategorisinde yapılan yazılı ve pratik sınavların her
ikisinden de başarılı olan aday B Düzeyi almaya hak kazanır.
B Düzeyi Teorik ve Pratik Sınav Not Baremi
Başarısız
Başarılı
0-68 Puan
70-100 Puan
Haberleşme Derecesi
0-68 Puan
70-100 Puan
Seyrüsefer Derecesi
0-68 Puan
70-100 Puan
Radar Derecesi
0-68 Puan
70-100 Puan
Bilgi İşlem Derecesi
(11) Girmiş olduğu derece kategorisine ait herhangi bir sınavda 68 ve altında puan
alan aday o derece için başarısız sayılır ve başvuruda bulunduğu takdirde bir sonraki sınav
döneminde tekrar yazılı ve uygulamalı sınavın her ikisine de alınır.
C Düzeyi Sınavı
MADDE 18– (1) C Düzeyi için yapılan sınav sadece uygulamalı olarak
gerçekleştirilen bir pratik sınavdan oluşur.
(2) C Düzeyi sınavına başvuru yapabilmek için başvuru yapılan derece kategorisinde B
Düzeyi lisans sahibi olmak önkoşuldur.
(3) Uygulamalı olarak yapılan pratik sınav Genel Müdürlük tarafından belirlenen
uygun bir laboratuar ortamında yapılır.
(4) Her adaya ait uygulamalı olarak yapılan pratik sınav süreci Genel Müdürlük
tarafından uygun görülen usuller dâhilinde sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınır.
(5) Uygulamalı olarak yapılan pratik sınavda sınav komisyonu üyelerinin 100 puan
üzerinden verdikleri uygulama puanlarının ortalamasının alınması sonucunda 70 puan
alan aday pratik sınavda başarılı olarak değerlendirilir ve başvuru yaptığı derece
kategorisinde C Düzeyi almaya hak kazanır.
C Düzeyi Pratik Sınav Not Baremi
Başarısız
0-68 Puan
Haberleşme Derecesi
0-68 Puan
Seyrüsefer Derecesi
0-68 Puan
Radar Derecesi
0-68 Puan
Bilgi İşlem Derecesi

Başarılı
70-100 Puan
70-100 Puan
70-100 Puan
70-100 Puan

(6) Girmiş olduğu derece kategorisine ait pratik sınavda 68 ve altında puan alan aday o
derece için başarısız sayılır ve başvuruda bulunduğu takdirde bir sonraki sınav döneminde
tekrar sınava alınır.
Sınav Sorularının Kapsamı ve Hazırlanması
MADDE 19- (1) A, B ve C Düzeyleri için teorik nitelikteki yazılı sınav ve
uygulamalı nitelikteki pratik sınavda adaylara yöneltilecek sorular Genel Müdürlüğün
yetkilendirdiği CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından gizlilik kuralları
dâhilinde hazırlanır.
(2) CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından hazırlanan sorular,
Genel Müdürlüğün başkanlığında kurulan sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek
uygunluğunun onayı karara bağlanır.
(3) A, B ve C Düzeyleri için yapılan teorik nitelikteki yazılı sınav ve uygulamalı
nitelikteki pratik sınavda adaylara yöneltilen soruların kapsamı Genel Müdürlük
tarafından uygun bulunarak CNS/ATM teknik hizmet sağlayıcılara duyurulan Temel
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Eğitim ve Yeterlilik Eğitim Planları içerisinde yer alan konu başlık ve içerikleri ile
sınırlıdır.
(4) A Düzeyi için hazırlanan teorik nitelikteki yazılı sınava ait sorular adayın
cihaz/sistemin kullanım-ön panel bakımı, cihaz ve sistemlerdeki acil onarım ve düzeltmelerin
ya da yeniden biçimlendirmelerin yapılması amacıyla cihaz ve sistem elemanları, sistemler
arası ilişki ve işlevleri üzerine görülen eğitimi ölçer nitelikte olmalıdır.
(5) B Düzeyi için hazırlanan teorik nitelikteki yazılı sınav ve uygulamalı olarak
yapılan pratik sınava ait sorular adayın cihaz/sisteminin işlevsel bakımı, cihaz ve
sistemlerdeki ciddi hataların analizinin yapılması amacıyla cihaz ve sistemlerdeki daha
karmaşık bakımlar üzerine görülen eğitimi ölçer nitelikte olmalıdır.
(6) C Düzeyi için hazırlanan uygulamalı nitelikteki pratik sınava ait sorular adayın
cihaz/sisteminin ileri düzey bakımı, cihaz ve sistemlerdeki yazılım, suyollarının tamiri (LRU),
baskı devre (PCB) ve parça seviyesinde modüllere müdahale yetkisi amacıyla otomatik test
araçlarının kullanımı, ayrıntılı hata analizi ve onarım teknikleri üzerine görülen eğitimi ölçer
nitelikte olmalıdır.
Sınavlara Ait Evrak ve Video Kaydının Saklanması
MADDE 20– (1) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, doküman, tutanak, video ve diğer
kayıtlar süresiz olarak saklanır.
Sınavlarda kopya çekilmesi
MADDE 21 – (1) Her türlü sınav sürecinde, kopya çekenlerin durumu, Komisyon
tarafından tutanakla tespit edilerek, sınavları iptal edilir. Personel hakkında idari yaptırım
uygulanarak, ATSEP lisanslı personelin lisansı veya Asistan ATSEP Sertifikalı Personelin
sertifikası azami altı ay süre ile geri alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 22 - (1) Bu Talimat, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 - (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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