SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÖĞRETİM ELEMANI VE ALAN UZMANI
GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TALİMAT
(SHT-GÖREVLENDİRME)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanındaki
iş ve işlemlerin icrasında uzmanlık bilgisi ve mesleki deneyiminden istifade edilecek öğretim
elemanlarının Genel Müdürlükte görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük bünyesinde yükseköğretim kurumlarından ve
kurumlardan yapılacak öğretim elemanı ve alan uzmanı görevlendirmesine ilişkin düzenleyici
işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 6/11/1981 tarih ve 17506 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38 inci maddesi ile 15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Talimatta yer alan;
a) Alan Uzmanı: İhtisas bilgisi ile yetkinliği dolayısıyla uzmanlığına başvurulacak kişileri,
b) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,
c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
d) Öğretim elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim
görevlileri ve araştırma görevlileri,
e) Rektör: Görevlendirmeyi onaylayacak olan Üniversite Rektörünü,
f) Üniversite: 30/3/1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2809 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda yer alan kamu tüzel kişiliği haiz yükseköğretim
kurumlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Genel esaslar
MADDE 5 - (1) Öğretim elemanları; Genel Müdürlüğün talebi ve kendisinin muvafakati,
Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektörün onayı ile özlük işlemleri kendi
Üniversitelerince yürütülmek kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca Genel
Müdürlük bünyesinde tam zamanlı veya kısmı zamanlı olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde
görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu Üniversitedeki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları
devam eder.
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(2) Birinci fıkra uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları, Üniversitelerinden alacakları
aylık ve ödeneklerin yanı sıra, Genel Müdürlükte yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü
kademesinde bulunan bir genel müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak
ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar.
(3) Genel Müdürlük, ihtisas bilgisi ile yetkinliğinden istifade edilmek amacıyla kısmi veya
tam zamanlı statüler dışında yalnızca belirli konu ve süreyle kısıtlı olmak kaydıyla görev alanına
ilişkin konularda inceleme, görüş verme, araştırma yapmak üzere Alan Uzmanı görevlendirebilir ve bu
kapsamda Alan Uzmanı Havuzu oluşturabilir.
(4) Genel Müdürlük bünyesinde tam zamanlı statüde görevlendirilen öğretim elemanlarına,
Genel Müdürün uygun görmesi ve Genel Müdürlük düzenlemelerindeki gereklilikleri sağlamaları
halinde 6/3/2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik (SHY TD01) maddeleri uyarınca görev yaptıkları süre boyunca geçerli kalacak şekilde
teknik denetçilik görevi de verilebilir. Ayrıca, tam zamanlı statüde görevlendirilen öğretim elemanları
ve alan uzmanlarına hava aracı sertifikasyonu panel uzmanı görevi verilebilir. Bu görevlendirmeler
için kendilerine ayrıca bir ücret ödenmez.
(5) Genel Müdürlük bünyesinde tam zamanlı statüde görevlendirilen öğretim elemanlarına,
02/09/2019 tarihli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personel Kimlik Kartı Genelgesi'nin 06.02.
maddesi uyarınca "Geçici Personel Kimlik Kartı" ve 04.01.ı. maddesi uyarınca
"Tüm Hava Alanları Giriş Kartı" çıkarılabilir.
(6) Genel Müdürlükte tam zamanlı statüde görevlendirilenlerden havacılık alanında akademik
çalışmaları olan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları, Bakanın uygun görmesi halinde
Genel Müdürlük bünyesindeki idari görevlere tedviren veya vekâleten görevlendirilebilir. Bu tip
görevlendirmelerde, ilgili öğretim elamanına herhangi bir ilave makam, temsil tazminatı ve vekâlet
ücreti ödenmez.
(7) Görevlendirilen öğretim elemanları, Genel Müdürün uygun görmesi halinde Genel
Müdürlüğü temsilen çeşitli kurum içi, yerel veya ulusal toplantı, konferans, çalıştay, panel, eğitim,
seminer ve benzeri faaliyetlere iştirak edebilir. Katılımın yurtdışı olması halinde asli görev yerleri
olan üniversitelerindeki yetkili organlarca görevlendirmeleri esastır. Her iki katılım şeklinde de
Genel Müdürlük tarafından, görevlendirilen öğretim elemanlarına: 18/2/1954 tarih ve 8637 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 6245 sayılı Harcırah Kanunun 8 inci maddesi doğrultusunda belirtilen
harcırah ödenebilir.
(8) Görevlendirilen öğretim elemanları ve alan uzmanları, Genel Müdürlük tarafından
yürürlüğe konulan çalışma esaslarına riayet etmek, görev verilen birimlerdeki sorumluluklarını
düzenli bir şekilde yerine getirmek ve görevlerinin onuruna yaraşır nitelikte hareket etmekle
mükelleftirler.
(9) Genel Müdür tarafından öğretim elemanları ve alan uzmanlarının görevlendirme süresinin
bitmesi beklenmeksizin görevlendirme sonlandırılabilir.
(10) Genel Müdürlükte görevlendirilen öğretim elamanlarına verilen tüm hak ve yetkiler
görev sürelerinin bitmesi veya görevlendirmenin sonlandırılması halinde kendiliğinden sona erer ve
kendileri adına düzenlenen tüm kurumsal kartlar Genel Müdürlüğe iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 7 - (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
EKLER:
EK-1 - Öğretim Elemanları Görevlendirme Formu
EK-2 - Uzman Havuzu Görevlendirme Formu
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