[E-İmzalıdır.]

TÜRK SİVİL HAVACILIK AKADEMİSİ EĞİTİMCİ YETKİLENDİRME TALİMATI
(SHT-TSHA/EĞİTİMCİ)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Türk Sivil Havacılık Akademisi eğitimcilerinin
yetkilendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Talimat, Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde eğitim veren kurum ve
kuruluşlar ile eğitimcileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu'nun 99 uncu maddesi ve 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 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 437 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Talimatta geçen;
a) Değerlendirme komisyonu: Eğitimci veya eğitimci adayının sunumlarını dinleyip yeterliliğini
değerlendirmek amacıyla, Genel Müdür onayı ile kurulan komisyonu,
b) Eğitimci: Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş, eğitim veren kişiyi
c) Eğitim el kitabı: Eğitimlerde öğrencilere sunulan eğitim materyalinin içeriği ile verilecek eğitim
konularını içeren liste de dâhil olmak üzere ilgili tüm işlemlerine yönelik prosedürleri içeren el
kitabını,
ç) Eğitimcinin eğitimi sertifikası: Yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini geliştirerek
eğitimci olmak isteyen kişilere Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları veya Milli Eğitim
Bakanlığından onaylı kuruluşlar tarafından verilen belgeyi ya da Genel Müdürlük tarafından geçerliliği
olan muadili bir belgeyi,
d) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
f) Havacılık işletmesi: Sivil havacılık alanında Türk tescilli hava araçları ile ticari hava taşımacılığı
faaliyetlerinde bulunan, genel havacılık, amatör havacılık, havalimanı, terminal, uçuş/havalimanı
tedarikleri ve yer hizmeti, kargo acenteleri, antrepo, bakım ve özel güvenlik hizmeti kuruluşları veya
işletmeleri
g) Türk Sivil Havacılık Akademisi (TSHA): Genel Müdürlüğe bağlı olarak İstanbul'da faaliyet gösteren
ve sivil havacılık alanında ulusal ve uluslararası eğitimler vermekte olan birimi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar ve Yetkilendirme Esasları
Genel şartlar
MADDE 5 - (1) Havacılık işletmeleri ve eğitim kuruluşlarının eğitimcileri ile Genel
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Müdürlük personelinden eğitimci olmak üzere başvuruda bulunanlar, Genel Müdürlük yetki ve
sorumluluk alanına giren konulardaki eğitimler için yetkilendirilir. Eğitimciler, bu Talimatın 6 ncı
maddesinde belirtilen nitelikleri gösterir bilgi ve belgeleri, eğitim sunumlarını ve eğitim el kitaplarını
Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır.
(2) Eğitimciler yıllık eğitim planını hazırlar, bir sonraki yılın planını en geç Kasım ayı sonuna
kadar, yıl içinde olabilecek değişiklikleri ise güncel olarak, Genel Müdürlüğe sunar. Verilen
eğitimlerin içeriğinin ve ilgili dokümanlarının güncel olmasından sorumludurlar.
(3) Eğitimci, vereceği her bir eğitim için ayrı eğitim el kitabı hazırlar ve Genel Müdürlüğe
sunar. Eğitim el kitaplarının ulusal mevzuat ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmasından
ve güncellenmesinden sorumludur.
Eğitimcinin nitelikleri
MADDE 6 - (1) Eğitimcilerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi zorunludur:
a) 21 yaşını tamamlamış olmak,
b) Asgari ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,
c) Eğitimini vereceği konuda, geçerliliği olan eğitim belgesine sahip olmak,
ç) Eğitim vereceği konuyla ilgili olarak sivil havacılık kuruluşunda veya havacılıkla ilgili bir eğitim
kuruluşunda en az beş yıl çalışmış olmak,
d) Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olmak veya formasyon eğitimi almış olmak veya
eğitimcinin eğitimi sertifikasına sahip olmak.
(2) Yükseköğretim kurumlarında akademik kadrolarda görevli eğitimciler için, sadece bu
maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki şartları sağlamak yeterlidir. Yükseköğretim kurumlarındaki
eğitimci, eğitim vereceği konuda kendi kurumu bünyesinde halihazırda eğitim veriyorsa, anılan
fıkranın (c) bendinden de muaftır.
(3) İngilizce dilinde eğitim veren ve ana dili İngilizce olmayan eğitimci, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının İngilizce
bölümünden asgari (C) düzeyinde puan almak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak zorundadır.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 7 - (1) Eğitimci olmak isteyen kişi, bizzat veya çalıştığı kurum/kuruluş aracılığıyla,
bu Talimatın 6 ncı maddesinde sayılan belgelerin aslı veya onaylı sureti ile elektronik ortamda
hazırlanan sunumlarını ve varsa diğer eğitim dokümanlarını Genel Müdürlük internet sitesinde yer
alan Eğitimci Yetkilendirme Talep Formu ile Genel Müdürlüğe eksiksiz olarak sunarak talepte
bulunur.
(2) Başvuru, Genel Müdürlük tarafından 30 gün içerisinde incelenir. İnceleme sırasında, Genel
Müdürlük ek bilgi ve belgeler talep edebilir.
(3) Eğitimci başvurusu kabul edilenler, bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip,
Değerlendirme Komisyonu tarafından, vereceği eğitimle ilgili sunumunu ve diğer eğitim
dokümanlarını içeren bir mülakata tabi tutulur. Eğitimci, yetki talep ettiği her ders için ayrı bir sunum
yapar. Sunum, eğitimin diline göre, Türkçe veya İngilizce olarak yapılır. Genel Müdürlük tarafından
yetkilendirilen eğitimcinin Genel Müdürlükten daha önce almış olduğu eğitim yetkisi yeni başvuru
için de geçerli kabul edilebilir.
Değerlendirme komisyonu ve yetkilendirme
MADDE 8 - (1) Değerlendirme komisyonu; Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında,
sekretaryadan da sorumlu olan TSHA Sorumlusu ile eğitimcinin sahasına göre ilgili daire başkanının
katılımı ile asgari 3, azami 5 üyeden oluşur. Komisyona üniversite, enstitü, veya sektörden uzman
kişiler katılabilir. Üyelerden en az biri, eğitimcinin yetkilendirileceği konu sorumluluk alanına giren
Genel Müdürlük birimi personeli olmalıdır.
(2) Değerlendirme sonucunda yetkilendirme kararı oy birliği ile alınır. Değerlendirme
2/3

Komisyonu kararı eğitimciye yazılı olarak bildirilir ve Genel Müdürlük internet sitesinden
duyurulabilir. Komisyon kararının olumlu olması halinde, Genel Müdürlük tarafından sertifika
düzenlenir ve yetkilendirme talep edilen eğitimciye gönderilir.
Yetkilendirmenin geçerliliği
MADDE 9 - (1) Genel Müdürlük tarafından verilen eğitimci yetkisi bu Talimat ile yapılan
düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyulması şartıyla geçerli olup, üçüncü kişiye devredilemez.
(2) Yetkili olduğu eğitim konularında son 3 yıl içerisinde eğitim vermediği tespit edilen
eğitimcilerin yetkisi Genel Müdürlükçe iptal edilir.
(3) Eğitimcinin, yeterliliklerini kaybetmesi veya kendi isteğiyle eğitimciliği bırakması
halinde, en az 30 gün önce Genel Müdürlüğe yazılı bilgi verilir.
Uzaktan eğitim
MADDE 10 - (1) Uzaktan eğitim talepleri ve şartları Genel Müdürlükçe ayrıca değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu Talimat Genel Müdürlük Makamının onayını takiben yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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