TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI
(SHT-TBÖ)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Genel Müdürlüğün yetkilendirdiği onaylı eğitim
organizasyonları ile uçak ve/veya helikopter pilotlarına veya pilot adaylarına teorik bilgi eğitimi
vermek üzere görevlendirilen teorik bilgi öğretmenlerinin yetkilendirilmesi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Bu Talimat, onaylı eğitim organizasyonları
ile bu kuruluşlarda görevli olan eğitim müdürlerini, baş teorik bilgi öğretmenlerini, teorik bilgi
öğretmenlerini, teorik bilgi öğretmen adayları ile diğer ilgili personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Talimat,
a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa,
b) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanuna,
c) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık
Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun ile yürürlüğe giren Şikago
Sözleşmesi'nin personel lisansları konulu Ek-1'ine,
(2) Avrupa Komisyonunun EU 1178/2011 sayılı regülasyonuna paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Talimatta geçen;
a) Aday: Bu Talimatta belirtilen teorik bilgi dersleri için yetki almak isteyen kişiyi,
b) TBÖ Değerlendirme Komisyonu: Teorik bilgi öğretmeni veya adayının yapacağı sunumları
dinleyip yeterliliğini değerlendirmek amacıyla, onaylı eğitim organizasyonları bünyesinde kurulan
komisyonu,
c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
d) Onaylı Eğitim Organizasyonu (OEO): Pilot lisansı alınmasına esas oluşturan teorik bilgi ve
uçuş eğitimi veren Genel Müdürlük tarafından onaylı eğitim kuruluşunu,
e) Teorik Bilgi Öğretmeni (TBÖ): Bu Talimata göre yetkilendirilmiş ders öğretmenini, ifade
eder.
(2) Bu Talimatta geçen kısaltmalar;
a) A: Uçağı,
b) ATPL: Havayolu Nakliye Pilotu Lisansını,
c) CPL: Ticari Pilot Lisansını,
ç) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,
d) ( Ek: 24/05/2021 - 3522 ) HTEK: Havacılık Tıbbı Eğitim Kuruluşunu,
e) H: Helikopteri,
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f) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
g) MPL: Çoklu mürettebat pilot lisansını,
ğ) PPL: Hususi Pilot Lisansını,
h) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) YDS: Yabancı Dil Sınavını,
ı) ( Ek: 24/05/2021 - 3522 ) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, ifade
eder.
(3) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar ve kısaltmalar için, 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı
Kanun ile ICAO ve EASA tarafından yayımlanan konuyla ilişkili dokümanlarda belirtilen tanımlar esas
alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar ve Yetkilendirme Esasları
Genel kural
MADDE 5 - (1) Uçak ve helikopter pilotaj eğitimi veren onaylı eğitim organizasyonlarında
TBÖ olarak görev yapacak personelin bu Talimat kapsamında yetkilendirilmiş olması gerekir.
TBÖ için ön koşullar
MADDE 6 - (1) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) TBÖ olmak için başvuru yapmak isteyen
aday, aşağıda belirtilen ön koşulları sağlamalıdır:
a) 21 yaşını tamamlamış olmak,
b) Asgari ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,
c) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) İngilizce dilinde eğitim verecek ve ana dili İngilizce
olmayan TBÖ adayı için, YDS veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından saptanmış sınavlar ya da YÖKDİL sınavından 100 üzerinden en az 70 puan aldığını gösteren
bir belgeye sahip olmak,
(2) Asgari PPL (A-H) lisansa sahip olup, Genel Müdürlük tarafından veya Genel Müdürlükçe
yetkilendirilmiş sınav merkezlerinde yapılan İngilizce yeterlilik sınavında seviye- 5 almış olan adaylar
bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen İngilizce gerekliliğini sağlamış kabul edilir.
(3) 040 kodlu İnsan Performansı dersini verecek TBÖ adayının,
a) Hava uzay hekimliği uzmanı ya da uçuş tabibi olması,
b) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Bunun dışındaki TBÖ adaylarının 21.01.2020 tarihli ve
31015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE)'ne uygun
olarak yetkilendirilen Havacılık Tıbbı Eğitim Kuruluşu ve bu eğitimi vermeye yetkili kişiler
tarafından verilen insan faktörleri ve havacılık fizyolojisi alanlarında eğitim sertifikasına sahip olması
gerekir.
(4) 081 veya 082 kodlu Uçuş Prensipleri derslerini verecek TBÖ adayı en az CPL lisanslı
pilot veya havacılık/uçak/uzay mühendisi olmalıdır.
TBÖ yetkilendirme esasları
MADDE 7 - (1) TBÖ olarak yetkilendirilmek isteyen aday aşağıda belirtilen gereklilikleri
sağlamalıdır:
a) Öncelikle talep edilen yetki seviyesine uygun olarak, Genel Müdürlükçe yapılan teorik bilgi
sınavından bu Talimatın 8'inci maddesinde belirtilen notları alması,
b) Genel Müdürlükçe onaylanmış TBÖ yetkilendirme kursu sonunda yapılacak sınavda 100
üzerinden en az 75 puan alması,
c) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) TBÖ Değerlendirme Komisyonuna yapacağı sunum
sonunda komisyon üyelerinin vereceği puanlamada 100 tam puan üzerinden ortalama en az 75 puan
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alması gerekmektedir.
Teorik bilgi sınavları
MADDE 8 - (1) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) TBÖ veya adaylar teorik sınav başvurularını
OEO aracılığı ile veya şahsen yapacaklardır.
(2) TBÖ adaylarının, talep ettikleri yetki seviyesine uygun olarak, yetki talep ettikleri
derslerin sınavlarından PPL (A-H) veya ATPL (A-H) seviyesinde 100 üzerinden en az 90 puan alması
gerekir.
(3) PPL(A-H) düzeyinde sınavlar Türkçe veya İngilizce, ATPL (A-H) düzeyinde ise İngilizce
yapılır.
(4) Sınavlardan alınan notlar TBÖ yetkilendirmesi için 5 yıl süreyle geçerlidir.
(5) PPL(A-H) veya ATPL (A-H) düzeyinde herhangi bir ders için adaylar en fazla 4 defa sınava
girebilir. 4 defa başarısız olan adaylar o dersten tekrar sınava alınmazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TBÖ Yetkilendirme Kursu İçin Gereklilikler
TBÖ yetkilendirme kursu yetki talebi
MADDE 9 - (1) TBÖ yetkilendirme kursu Genel Müdürlükçe bu kursu vermek üzere
yetkilendirilmiş OEO'da tamamlanmalıdır.
(2) TBÖ yetkilendirme kurs talebi için, en az 1 yıl önce OEO olarak yetkilendirilmiş olmak
gerekir. Kurs yetkisi talebinde bulunan OEO, aşağıda belirtilen belge ve dokümanlar ile Genel
Müdürlüğe müracaat eder.
a) TBÖ yetkilendirme kursunu verecek öğretmen isimleri ve bunların yeterlilik belgeleri,
b) Kurs programı ve diğer gereklilikleri içeren el kitabı.
Yetki taleplerinin değerlendirilmesi
MADDE 10 - (1) TBÖ yetkilendirme kursu için yapılan başvurular bu Talimatta belirtilen
gereklilikler bakımından incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda tespit edilen
eksiklikler başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
(2) Başvuru uygun görülürse OEO, TBÖ yetkilendirme kursunu vermek üzere süresiz olarak
yetkilendirilir.
(3) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) OEO kurs verme yetkisini kullandığı süre içerisinde bu
Talimatta belirtilen tüm gereklilikleri sağlamalıdır.
TBÖ yetkilendirme kursuna katılım için ön koşullar
MADDE 11 - (1) TBÖ adayı, kursa başlamadan önce, bu Talimatın 6'ncı maddesinde belirtilen
tüm gereklilikleri sağlamalıdır. OEO, TBÖ adayını kursa kabul etmeden önce, bu gerekliliklere ilişkin
tüm belgeleri inceler ve uygun olanları kursa kabul eder.
(2) Bu Talimat yayımlanmadan önce TBÖ yetkisi bulunduğu için yetkilendirme kursundan
muaf tutulan ve ilave yetki talebinde bulunan TBÖ'ler değerlendirme sunumu öncesinde TBÖ Yetki
Belgesini OEO'na sunmalıdır.
Kursun amacı ve gereklilikleri
MADDE 12 - (1) TBÖ yetkilendirme kursu, OEO'larda TBÖ olarak görev alacak olan TBÖ ve
TBÖ adaylarına ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak PPL veya ATPL seviyesinde ders
verebilecek teorik bilgi öğretmeni yetiştirmek için hazırlanmıştır.
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(2) TBÖ yetkilendirme kursu, bu Talimatın Ek-5'inde belirtilen örnek eğitim programına
uygun olarak, eğitimin yanında sınavları ve adayların kendi aralarında yapacakları ders sunumlarını
içerir.
(3) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Teorik eğitim faaliyetleri, günlük 8 saat ve birbirini takip
eden 7 gün içerisinde 40 saati geçemez.
(4) Kurs tamamlandıktan sonra, yetkilendirme talebinde bulunulan her ders için OEO
tarafından oluşturulacak TBÖ değerlendirme komisyonuna sunum yapılacaktır.
(5) Kursa mazeretli olarak çeşitli nedenlerle katılamayanlar için toplamı en fazla 10 saat
olabilecek şekilde telafi programı uygulanmalıdır. 10 saatten fazla kursa katılmayan adayların kursu
iptal edilir.
(6) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Kursun bitiminde, en az 40 soruluk bir sınav yapılacaktır.
100 puan üzerinden 75 ve üstü puan alan TBÖ adayları başarılı sayılır ve TBÖ adayları için kurs
bitirme sertifikası düzenlenir.
(7) ) TBÖ yetkilendirme kursunda en fazla 12 TBÖ adayı bulunabilecektir.
(8) Bu kurs programı ile adayların;
a) PPL/ATPL derslerinin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
b) Eğitim vereceği PPL/ATPL dersi ile ilgili dersin belirlenen hedeflerine ulaşma metotlarını
öğrenmeleri,
c) Pilot adaylarına yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
ç) Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
d) Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve
süresi içerisinde bunları kullanmaları,
e) Pilot adaylarına uygun hazırlanan programı uygulamaları,
f) Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
g) Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
ğ) Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı
kullanmaları amaçlanmalıdır.
El kitabı
MADDE 13 - (1) TBÖ yetkilendirme kursu için hazırlanacak el kitabı Türkçe hazırlanır, kursun
İngilizce düzenlenebilmesi için ayrıca İngilizce dilinde de hazırlanmalıdır. Bu el kitabı aşağıda
belirtilen hususları içerir:
a) TBÖ yetkilendirme kurs planı ve tazeleme eğitimi programı,
b) Kursta eğitim verecek olan öğretmenlerin listesi,
c) Kursun herhangi bir bölümünde veya değerlendirme sunumunda oluşacak başarısızlık
durumunda uygulanacak yöntemleri içeren prosedür,
ç) Kurs tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek komisyon değerlendirmesi kriterlerine
ilişkin prosedür,
d) Kursa katılanların kursun herhangi bir bölümündeki veya sunum aşamasındaki
değerlendirmeler için yapacakları itirazların nasıl değerlendirileceğine ilişkin prosedür,
(2) El kitabında yapılacak olan değişiklikler 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
TBÖ yetkilendirme kursunu verecek öğretmenler
MADDE 14 - (1) Teorik bilgi yetkilendirme kursunda görev alacak olan öğretmenler aşağıda
belirtilen gereklilikleri sağlar:
a) TBÖ yetkilendirme kursu, havacılık ile ilgili bölümü hariç, pedagojik formasyon eğitimi
aldığını belgeleyen öğretmen tarafından verilir. Bunların TBÖ olma zorunluluğu yoktur. Ancak, kursun
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havacılık ile ilgili bölümü yetkili bir TBÖ tarafından verilir.
b) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) İngilizce olarak düzenlenecek kurslarda ana dili İngilizce
olmayan öğretmenler, YDS veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından saptanmış sınavlar ya da YÖKDİL sınavından 100 üzerinden en az 70 puan aldığını gösteren
bir belgeye sahip olmalı ya da asgari PPL (A-H) lisansa sahip olup, Genel Müdürlük tarafından veya
Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş sınav merkezlerinde yapılan İngilizce yeterlilik sınavında seviye5 almış olmalıdır.
(2) TBÖ yetkilendirme kursunu verecek olan öğretmenler, OEO'da yarı zamanlı görev
yapabileceği gibi, sadece bu kurs için de geçici olarak görevlendirilebilir.
TBÖ değerlendirme komisyonu
MADDE 15 - (1) TBÖ yetkilendirme kursunu başarıyla tamamlayan adaylar, OEO tarafından
oluşturulacak TBÖ değerlendirme komisyonuna yetki talep ettiği her ders için sunum yaparlar.
(2) Sunum Türkçe veya İngilizce olarak yapılır.
(3) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) TBÖ Değerlendirme Komisyonu; komisyon başkanı
olarak Eğitim Müdürü veya Baş Teorik Bilgi Öğretmeni ile birlikte, en az birisi OEO dışında görevli 2
TBÖ olmak üzere toplam 3 kişiden oluşur. Komisyonda görev alacak olan TBÖ'lerin sunum yapılan
derste TBÖ yetkisi bulunmalıdır ve komisyonda görev yapmaya başlamadan en az 3 yıl önce TBÖ
olarak yetkilendirilmiş olmalıdır.
(4) İngilizce olarak düzenlenen TBÖ yetkilendirme kursu sonunda yapılacak sunumlar
İngilizce yapılır. Bu durumda, TBÖ değerlendirme komisyonunda görev alacak TBÖ'lerin İngilizce
yetkisi olmalıdır.
(5) Sunum süresi her bir ders için en az 30 dakika olmalıdır.
(6) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Değerlendirme sonucunda bu Talimatın Ek-4'ünde
belirtilen teorik bilgi öğretmeni değerlendirme tutanağı komisyon başkanınca doldurulur.
TBÖ adayının başarısızlığı halinde izlenecek yöntem
MADDE 16 - (1) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) TBÖ yetkilendirme kursunda yapılacak
teorik sınavda başarısız olan aday yapılacak kök neden analizinden sonra bir ay içinde sınava tekrar
girer, ikinci sınavda da geçer not alamadığı takdirde TBÖ yetkilendirme kursunun tamamını tekrar alır.
(2) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) TBÖ değerlendirme komisyonu tarafından başarısız
olarak değerlendirilen TBÖ adayı, herhangi bir OEO'da talep ettiği yetki seviyesine uygun olarak ve
başarısız olduğu her ders için, PPL (A-H) veya ATPL (A-H) dersine en az 10 saat gözlemci olarak
katılır. Sonrasında, gözlemci olarak katıldığı derslerin yoklamalarını ibraz etmek kaydı ile TBÖ
değerlendirme komisyonuna yeniden sunum yapar. TBÖ değerlendirme komisyonu tarafından ikinci
kez başarısız olarak değerlendirilen aday, TBÖ yetkilendirme kursunun tamamını tekrar alır.
İtirazların değerlendirilmesi
MADDE 17 - (1) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) PPL (A-H) ve ATPL (A-H) teorik sınav
sonuçlarına yapılan itirazlar 10.02.2020 yayım tarihli SHT-1 TBS Pilotaj Eğitimi Sınav Talimatı
esaslarına uygun olarak oluşturulacak itiraz komisyonu tarafından değerlendirilir.
(2) TBÖ yetkilendirme kursu sonunda yapılan sınava ve TBÖ değerlendirme komisyonunun
kararlarına yapılacak itirazlar OEO tarafından el kitabına dahil edilen prosedüre uygun olarak
değerlendirilir.
Kayıtlar
MADDE 18 - (1) OEO, aşağıda belirtilen kayıtları en az beş yıl süre ile muhafaza eder ve
Genel Müdürlük tarafından istenildiğinde tüm eğitim kayıt ve raporlarını sunar.
a) Her TBÖ adayı için, verilen tüm eğitimin detaylarını içeren dosya,
b) Eğitim devam çizelgeleri,
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c) Öğretmen değerlendirmeleri,
ç) Sınav sonuçları,
d) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) TBÖ değerlendirme komisyonu tarafından düzenlenen
değerlendirme, karar tutanakları ve sunum videoları.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TBÖ Yetki Belgesi Düzenlenmesi ve İmtiyazlar
TBÖ yetki belgesi verilmesi
MADDE 19 - (1) TBÖ yetkilendirme kursunu ve değerlendirme sunumunu başarıyla
tamamlayan aday için Genel Müdürlük tarafından TBÖ yetki belgesi süresiz olarak düzenlenir. Tek bir
yetki belgesinde yetki verilen tüm dersler belirtilir.
(2) Sunumunu İngilizce yapan ve ana dili Türkçe olan TBÖ adayları, İngilizce ile birlikte
Türkçe dilinde de yetkilendirilir.
(3) Yetki belgesinin tanzimi için, OEO tarafından düzenlenen TBÖ yetkilendirme kurs
sertifikası ile TBÖ değerlendirme komisyonu tarafından düzenlenen değerlendirme formu Genel
Müdürlüğe gönderilir. Başvuru belgelerindeki eksiklik veya yanlışlıklar başvuruyu gerçekleştiren
OEO'ya bildirilir.
(4) TBÖ'nün yetkilendirildiği dersin kodu, dili ve yetki seviyesi yetki belgesinde belirtilir.
(5) Tanzim edilen TBÖ yetki belgesi, belge sahibine veya başvuruyu yapan OEO'ya teslim
edilir.
TBÖ yetki imtiyazları
MADDE 20 - (1) TBÖ, yetkilendirildiği kodlardaki ders kapsamında ve yetki seviyesine göre
ders verir. PPL seviyesinde yetkili TBÖ sadece PPL kursuna ilişkin teorik bilgi eğitimlerini, ATPL
seviyesinde yetkili TBÖ ise; ATPL, MPL ve PPL kurslarına ilişkin teorik bilgi eğitimlerini verir.
(2) TBÖ, ders verdiği pilot adayının uçuş kayıt defterini veya ilgili eğitim belgelerini
yetkilendirildiği teorik bilgi dersi için onaylama yetkisine sahiptir.
(3) TBÖ, PPL veya ATPL seviyesindeki teorik bilgi derslerinden en fazla 6'sı için
yetkilendirilir.
(4) TBÖ, ders sorumluluğunu aksatmamak kaydıyla birden fazla OEO'da yarı zamanlı olarak
görev yapabilir.
Yetkinin geçerliliği
MADDE 21 - (1) TBÖ adayının yetki geçerliliği, yetki belgesinin imzalanma tarihinden
itibaren başlar.
(2) Yetkili olduğu herhangi bir dersten son 5 yıl içerisinde en az 10 saat eğitim
vermeyen TBÖ'lerin yetkilerinin devamı için OEO'lar tazeleme programı hazırlayarak eğitim el
kitaplarına dahil ederler ve uygulama sonuçlarını Genel Müdürlüğe gönderirler. Her ders için en az 6
saat tazeleme eğitimi yapılır.
İlave yetki
MADDE 22 - (1) Mevcut yetkilerine ilave yetki almak isteyen TBÖ'ler, TBÖ yetkilendirme
kursundan muaftır. Bu durumda olanlar, ilgili derse yönelik 6 ncı maddede belirtilen şartları
karşılamaları ve ilgili dersin teorik bilgi sınavından yeterli notu almaları durumunda OEO'da yapılan
değerlendirme sunumlarına katılıp başarılı olmaları halinde yetkilendirilirler.
(2) Türkçe dilinden yetki almış olduğu dersten İngilizce dilinde de yetki almak isteyen
TBÖ'ler 6 ncı maddede belirtilen İngilizce gerekliliğini karşılamaları ve İngilizce yapılacak
değerlendirme sunumunda başarılı olmaları halinde TBÖ yetki belgeleri Türkçe-İngilizce olarak
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tanzim edilir.
Muafiyetler
MADDE 23 - (1) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Uçuş öğretmenliği (FI) (A-H) yetkisine
sahip olan pilotlar, doktorasını tamamlayan akademik personel ve pedagojik formasyon eğitimi almış
olanlar TBÖ yetkilendirme kursundan muaftır. Bu adaylar yetki talep ettikleri dersin teorik sınavını
tamamladıktan sonra TBÖ değerlendirme komisyonuna sunum yaparlar.
(2) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Genel Müdürlük tarafından ATPL ve PPL düzeyinde
yapılan sınavlardan alınan notlar, TBÖ yetkilendirilmesi için adayın başvuru yaptığı tarihten itibaren
geçmişe dönük 5 (beş) yıl geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yükümlülükler
Eğitim organizasyonlarının sorumluluk ve yükümlülükleri
MADDE 24 - (1) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Onaylı eğitim organizasyonları ve havacılık
tıbbı eğitim kuruluşları;
a) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Düzenlenecek TBÖ yetkilendirme kursunun başlangıç ve
bitiş tarihleri ile TBÖ değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak sunum tarihlerini ve
komisyonda görev alacak TBÖ'leri Genel Müdürlüğe bildirmekten,
b) TBÖ yetkilendirme kursuna bu Talimatta belirtilen gereklilikleri sağlayan adayları kabul
etmekten,
c) TBÖ yetkilendirme ve ilave yetki için yapılacak başvurularda, istenilen belgelerin eksiksiz
ve doğru olarak Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamaktan,
ç) TBÖ yetkilendirme kursuna ilişkin kayıtları tutmaktan,
d) Verilen teorik eğitimin bu Talimata göre uygunluğunu sağlamaktan, Genel Müdürlüğe karşı
sorumludur.
Teorik bilgi öğretmeninin sorumluluk ve yükümlülükleri
MADDE 25 - (1) TBÖ, yetkilendirildiği derslerde ulusal ve uluslararası mevzuat
gerekliliklerine uygun teorik bilgi eğitimi vermekten, ders verdiği OEO'nun sorumlu yöneticilerine
ve Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.
(2) TBÖ, eğitim verdiği derste hem öğretmen hem de kursiyer olarak bulunamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Denetlemeler ve İdari Yaptırımlar
Denetlemeler
MADDE 26 - (1) ) Genel Müdürlük, OEO'da yapacağı planlı ya da plansız denetimlerde TBÖ
yetkilendirme kursu ve TBÖ değerlendirme komisyonu faaliyetlerine ilişkin kayıtları bu Talimat ve
ilgili diğer mevzuata uygunluğu açısından denetler.
(2) Genel Müdürlük, OEO'larda yapılacak sunumlar için TBÖ değerlendirme komisyonuna üye
ya da gözlemci gönderebilir.
İdari yaptırımlar
MADDE 27 - (1) Bu Talimatta belirtilen kurallara uymayan; Genel Müdürlük tarafından
yetkilendirilen TBÖ, eğitim organizasyonu ve yönetici personeli hakkında; aykırılıklara bağlı olarak
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14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 143 üncü maddesi ile 07/03/2017
tarih ve 3000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SHY-İPC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmeliğe göre idari para cezası ve/veya aşağıda
belirtilen idari yaptırımlar uygulanır:
a) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen OEO, bu Talimatta belirtilen eğitimleri Genel
Müdürlükten onaylı el kitabına uygun şekilde, zamanında ve tam olarak vermemesi halinde yazılı
olarak uyarılır. Tekrarı halinde TBÖ yetkilendirme kurs yetkisi askıya alınır, askıya alınma tarihinden
itibaren üç ay içerisinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda kurs yetkisi iptal edilir.

b) Yetki belgesi verilmiş TBÖ'lerin bu Talimat ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği
imtiyazları uygun kullanmadıklarının tespiti halinde, Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak bir
değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, yetkileri bir aydan bir yıla kadar
askıya alınır. Askı bitim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde aynı ya da benzer uygunsuzluğun
tekrarlanması halinde ise öğretmenlik yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Bu
imtiyazlarını ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak uygunsuz kullananların öğretmenlik yetkileri bu
sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.
(2) Genel Müdürlük değerlendirme komisyonu; biri pilot ve biri teknik denetçi olmak üzere
asgari üç Genel Müdürlük personelinden oluşur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Talimatın yayımından önce;
a) Yetkilendirilmiş mevcut TBÖ'lerin yetkileri yetki bitim tarihine kadar aynı imtiyazlar ile
geçerli olmaya devam eder.
b) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Verilmiş TBÖ yetki belgeleri, sahibinin 31.10.2021
tarihine kadar başvuru yapması halinde, 19 uncu madde gereğince aynı yetkileri içerecek şekilde
süresiz olarak tanzim edilir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen TBÖ'lerin yetki belgeleri iptal
edilir.
c) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) Sınırlı olarak yetkilendirilen TBÖ'lerin imtiyazları, yetki
bitimlerinde temdit edilmek şartıyla, 31.10.2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde
21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları halinde, teorik sınavlardan ve TBÖ
yetkilendirme kursundan muaf tutulurlar. Bu durumda olanlar sadece yetki uzatma talebinde
bulundukları ders ile ilgili TBÖ değerlendirme komisyonuna yapacakları sunumda başarılı
olmalıdırlar.
ç) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) CPL seviyesinde yetkilendirilen TBÖ'lerin imtiyazları,
yetki bitimlerinde temdit edilmek şartıyla, 31.10.2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu süre
içerisinde bu Talimatın 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları halinde,
TBÖ yetkilendirme kursundan ve ilgili dersin teorik sınavından muaf tutulurlar. Bu durumda olanlar
TBÖ değerlendirme komisyonuna yapacakları sunumda başarılı olmaları halinde ATPL seviyesinde
yetkilendirilirler. Aksi takdirde yetkileri PPL seviyesine düşürülür.
d) ( Değişik: 24/05/2021 - 3522 ) 021 ve 040 derslerinin alt bölümlerinden yetkilendirilen
TBÖ'lerin imtiyazları, yetki bitimlerinde temdit edilmek şartıyla 31.10.2021 tarihine kadar geçerli
olacaktır. Bu süre içerisinde 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları halinde,
teorik sınavlardan ve TBÖ yetkilendirme kursundan muaf tutulurlar. Bu durumda olanlar sadece yetki
uzatma talebinde bulundukları ders ile ilgili TBÖ değerlendirme komisyonuna yapacakları sunumda
başarılı olmalıdırlar.
e) Yetki bitim tarihinden önceki son 12 aylık süre içinde ilgili derste 15 saat eğitim vermediği
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için yetkisi temdit edilmeyen TBÖ'lerin yetkileri, son 5 yıl içerisinde en az 10 saat eğitim vermiş
olmaları durumunda yeniden aktif hale getirilir.
Yürürlük
MADDE 28 - (1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 29 - (1) Bu Talimat 25.02.2014 tarihli Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Ders Öğretmeni
Yetkilendirme Talimatını (SHT-TEORİK BİLGİ) yürürlükten kaldırır.
Yürütme
MADDE 30 - (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
EK-5
TBÖ YETKİLENDİRME KURS PROGRAMI
1) ( Mülga: 24/05/2021 - 3522 )
EKLER:
EK-1 - TBÖ PPL (A-H) SINAV VE YETKİ VERİLECEK DERS LİSTESİ
EK-2 - TBÖ ATPL (A-H) SINAV VE YETKİ VERİLECEK DERS LİSTESİ
EK-3 - TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ (TBÖ) YETKİLENDİRME BAŞVURU FORMU
EK-4 - TEORİK BİLGİ ÖĞRETMEN (TBÖ) DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
EK-5 - TBÖ YETKİLENDİRME KURS PROGRAMI
EK-6 - ATPL YETKİLERİNE GÖRE TBÖLERİN VEREBİLECEĞİ PPL DERSLERİ
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