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Konu : PANS-OPS Eğitmen Yeterlilikleri Hk.
GENELGE
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1. Amaç:
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Bu Genelgenin amacı, "Havaalanları ve Çevresinde Yapılacak Havacılık Çalışması ve
Gölgeleme Talimatı"nın Ek-3'ünde yer alan "Uzman Kuruluş Yetkilendirme Şartları" arasında da
yetkilendirilmek için başvuru yapmış olan şirketlerin Doc 8168 Cilt 2 (PANS-OPS) uyarınca
sadece havacılık ve gölgeleme çalışmalarında mevcut usullere göre değerlendirme yapmak üzere
görev alacak personele eğitim verecek eğitmenlerin gerekliliklerini belirlemektir.
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2. Kapsam:
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Bu Genelge; Ülkemizde SHT-HÇG Talimatı kapsamında havacılık çalışması ve gölgeleme
çalışmaları kapsamında Doc 8168 Cilt 2 (PANS-OPS) uyarınca görev alacak personele eğitim
verecek kişileri kapsar.
3. Dayanak:
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Bu Genelge; 15/07/2018 tarihli ve 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci
maddesinin ç) bendine, ICAO Doc 8168 ve SHT-HÇG Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır.
4. Tanımlar ve Kısaltmalar:
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Bu Genelgede geçen;
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a) Doc 8168 Cilt 2 (PANS-OPS): ICAO tarafından yayımlanan Hava Aracı Operasyonları başlıklı
dokümanı,
b) Eğitim: : Bu Genelge kapsamında, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış eğitim
müfredatı ile eğitimci tarafından gerçekleştirilen bilgi, beceri ve davranış geliştirmeye yönelik
faaliyeti,
c) Eğitimci: Bu Genelge kapsamında gerçek kişilere eğitim vermek üzere Genel Müdürlük
tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,
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ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
d) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
e) PANS-OPS: Havaaraçlarının operasyonları esnasında hava seyrüsefer hizmetlerine ilişkin
uyguladıkları prosedürleri,
f) Pedagojik Formasyon Belgesi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim fakültelerinden mezun
olanlar için lisans diplomasını, eğitim bilimleri alanında yüksek lisans diplomasını, Milli Eğitim
Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından alınan formasyon belgesi, eğitimcinin eğitimi
sertifikasını veya öğretim elemanı olarak görev yapanlar için eğitim bilimlerine dair dersleri yüksek
lisans veya doktora aşamasında aldığını ve başarıyla tamamladığını gösterir transkriptten en az
birini,
g) Uzman Kuruluş: SHT-HÇG Talimatı kapsamında havacılık çalışması yapmak üzere
Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş olan teknik gözetim, sertifikasyon ve müşavirlik kuruluşunu,
ifade eder.

60

5. PANS-OPS Eğitmen Yeterliliklerinin Belirlenmesi:
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Bilindiği üzere, uçakların uçuşları sırasında izleyecekleri prosedürler ve kurallar ICAO
tarafından yayınlanmış Doc 8168 uyarınca belirlenmektedir. Havacılık literatüründe bu işlemler
PANS-OPS (Procedure of Air Navigation Services – Aircraft Operations / Hava Seyrüsefer
Hizmetlerinin Prosedürü – Havaaracı Operasyonları) kısaltmasıyla ifade edilmektedir.
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Bununla birlikte, Genel Müdürlüğümüz tarafından 26/01/2018 tarihinde yayınlanmış olan
"Havaalanları ve Çevresinde Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı"nın Ek-3'ünde
yer alan "Uzman Kuruluş Yetkilendirme Şartları" arasında da yetkilendirilmek için başvuru yapmış
olan şirketlerin Doc 8168 Cilt 2 (PANS-OPS) uyarınca havacılık çalışmaları ve gölgeleme
çalışmalarında mevcut usullere göre değerlendirme yapmak üzere gerekli eğitimleri almış uzman
personel bulundurma zorunluğu getirilmiştir.
6. Eğitimci Asgari Gereklilikleri:
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Genel Müdürlüğümüzce, Doc 8168 Cilt 2 (PANS-OPS) kapsamında eğitim verecek kişi
veya kişiler ile eğitimci kuruluşa yetki vermek için aşağıdaki şartlar aranır.
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1. Eğitimci, uluslararası bir eğitim kuruluşundan, Genel Müdürlükçe onaylanmış bir eğitim
kuruluşundan veya lisansüstü eğitimi esnasında yükseköğretim kurumlarından hava sahası
tasarımı konusunda eğitim aldığına dair sertifika / belge sahibi olmalıdır.
2. Eğitimci, hava sahası tasarımı, dizaynı veya analizi konularında en az 5 yıllık deneyim sahibi
olmalı veya yükseköğretim kurumlarında bu konularda ders veriyor olmalıdır. Eğitimci,
tecrübesi süresince yaptığı çalışmaları veya yükseköğretim kurumlarında vermiş olduğu
dersleri belgelemek zorundadır.
3. Eğitimci, pedagojik formasyon belgesine sahip olmalıdır. Hava sahası tasarımı konusunda en
az 5 yıllık tecrübeye sahip ve tasarladığı usulleri yayınlanmış olanlar için bu gereklilik
aranmaz.
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4. Genel Müdürlük gerekli görmesi durumunda eğitmen adayını ilgili alanda sunum yapmak
üzere davet edebilir.
7. Başvuru Değerlendirme Süreci:
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Eğitimci kuruluş tarafından, yukarıda belirtilmiş olan niteliklere sahip personel için ilgili
bilgi ve belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe resmi yazı yolu ile başvuru yapılır. Başvuru Genel
Müdürlüğümüzce belgelerin incelenmesi sonucunda olumlu değerlendirildiği takdirde bahse konu
eğitim kuruluşu ve eğitimciye bu Talimatın kapsamı çerçevesinde eğitim yetkisi verilir.
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8. Sertifikaların Düzenlenmesi:
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Genel Müdürlük tarafından, verilen eğitim kuruluşu yetkisi ve eğitimci yetkisi 2920 sayılı
Kanun, 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesinin ç) bendi ve bu Genelge ile
yapılan düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyulması şartıyla geçerli olup, üçüncü kişiye
devredilemez, temdit işlemi yapılmaz. Yetkilendirilmiş eğitimci veya eğitim kuruluşu tarafından
verilen eğitimin sonunda verilen sertifika Genel Müdürlük tarafından onaylanır.
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Bu çerçevede, Doc 8168 Cilt 2 (PANS-OPS / Procedure of Air Navigation Services –
Aircraft Operations) kapsamında eğitim verecek kuruluş veya eğitimcilerin yukarıda belirtilen söz
konusu gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir.
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9. Denetim ve İdari Yaptırımlar:
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Bu Genelge gerekliliklerini yerine getirmeyenler hakkında 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu'nun 143 üncü maddesi gereği idari işlem uygulanacaktır.
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Gereğini önemle rica ederim.
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Bahri KESİCİ
Genel Müdür V.

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Telefon Nu.: (0 312) 203 60 00, Belgegeçer Nu.: (0 312) 212 46 84
Kep Adresi: shgm.gelen@hs01.kep.tr İnternet adresi: www.shgm.gov.tr
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