TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA EĞİTİM TALİMATI
(SHT-EĞİTİM/DGR)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasında görev
alacak kişilere verilecek eğitimleri, eğitim programlarının içeriğini, eğitimi icra edecek eğitim
kuruluşları ve işletmeler ile söz konusu eğitimleri verecek eğiticilerin yetkilendirilmesine ve
denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Talimat, tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasında görev alacak
kişilere verilecek eğitimleri, eğitim alacak kişileri, eğitim kuruluşları ve işletmeler ile buralarda
eğitici olarak görev alacak kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'na,
15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne, 16/11/2013 sayılı ve 28823 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği'ne ve 24/04/2020 tarihli ve 31108 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Havacılık Yönetmeliği'ne, ICAO tarafından yayımlanmış olan
Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Emniyetli Taşınmasına ilişkin Ek 18'e ve Teknik Talimatlara (Doc
9284) dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Talimatta geçen;
a) Belirlenmiş Posta İşletmeleri: Teknik talimatların ilgili hükümlerine tabi olmak kaydıyla,
havayoluyla taşınacak ve posta olarak kabul edilecek tehlikeli madde gönderileri için yetkilendirilmiş
posta işletmelerini,
b) Competency Based Training Assesment: Yetkinlik esaslı eğitim ve değerlendirmeyi,
c) DGR: IATA tarafından, ICAO Doc 9284 - Teknik Talimatlara dayanılarak oluşturulan
tehlikeli madde kuralları el kitabını,
c) Dangerous Goods Instructional Techniques: Tehlikeli Maddeler Eğitici Tekniklerini,
ç) Eğitici: Bu Talimat kapsamında, gerçek kişilere eğitim verecek, Genel Müdürlük tarafından
yetkilendirilen kişileri
d) Eğitim kuruluşu: Üçüncü şahıslara ticari amaçlı olarak bu Talimat kapsamında eğitim
hizmeti vermek üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kuruluşu,
e) Eğitim merkezi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda
yetkilendirilen eğitim kuruluşlarının, bu Talimat kapsamında belirlenen eğitim faaliyetlerini icra
ettikleri yeterli derslik, teknik malzeme ve görsel materyal ile donatılmış mekanı,
f) Eğitim programı: Eğitim kuruluşlarının ve işletmelerin havayoluyla tehlikeli madde
taşımacılığına yönelik verecekleri eğitim konularını, sürelerini vb. hususları içeren programı,
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g) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
ğ) Havayolu işletmesi: Koltuk kapasitesi yirmi ve üzeri olan uçaklarla yolcu taşımacılığı ile
sadece yük taşımacılığı yapan ticari hava taşıma işletmelerini,
h) Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi: Eğitim kuruluşlarına ve
işletmelere bu Talimat kapsamında eğitim vermek üzere Genel Müdürlükçe verilen yetki belgesini,
ı) Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğiticisi: Eğitim kuruluşlarında ve işletmelerde bu
Talimat kapsamında havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi veren kişiyi,
i) Hava taksi işletmesi: En fazla on dokuz koltuk kapasitesine sahip hava araçları ile ticari hava
taşımacılığı yapan işletmeleri,
j) IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğini,
k) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
l) ICAO-TI Doc 9284-AN/905: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, Tehlikeli Maddelerin
Havayoluyla Emniyetli Taşınması için Teknik Talimatı,
m) ICAO Doc.9375-AN/913: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Tehlikeli Madde Eğitim El
Kitabını,
n) ICAO Doc 9481-AN/928: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı-Tehlikeli Madde İçeren
Havayolu Olayları için Acil Müdahale Rehberini,
o) İşletme: Genel Müdürlük tarafından 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre yetkilendirilmiş
havacılık kuruluşlarını,
ö) Professional Skills for DGR Instructors: Tehlikeli madde eğiticileri için mesleki
becerileri,
p) Sanal sınıf eğitimi: Eğitim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretmen ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretmen tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu
olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği eğitimi,
r) Temel eğitim: Bu Talimat kapsamında, işletme ve eğitim kuruluşu bünyesinde, bu Talimatta
yer alan tablolarda, çalışanların görev alanlarına göre belirlenen kategorilerde yetkilendirilmiş eğitici
tarafından verilen ilk eğitimi,
s) Uzaktan eğitim: Eğitim ve öğrenim programının donanım ve yazılım teknolojileri
vasıtasıyla bir öğretmene bağlı olmaksızın verildiği eğitimi,
t) Yenileme eğitimi: Temel eğitimi alan personele, ICAO-TI Doc 9284-AN/905'de belirtilen
içerik kapsamında 24 ayda bir verilmesi gereken eğitimi,
u) Yer hizmetleri işletmesi: Havaalanlarında yer hizmetleri yapmak üzere 23/8/2016 tarihli ve
29810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine
uygun olarak çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilik statüsündeki işletmeleri,
ü) Yetkinlik esaslı eğitim ve değerlendirme: Performans standartlarına ve bunların
ölçülmesine vurgu yapılması ve eğitimin belirtilen performans standartlarına göre geliştirilmesi ile
karakterize edilen eğitimi ve değerlendirilmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletme ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri
Genel esaslar
MADDE 5 - (1) Eğitimler, bu Talimatın 7 nci maddesi kapsamında Genel Müdürlükçe
yetkilendirilmiş eğiticiler tarafından verilir.
(2) İşletmeler, çalışanlarına ilgili kategorilerdeki eğitimleri ICAO-TI'da belirlenen içerikler
ve belirlenen süreler dahilinde aldırmaktan sorumludur.
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(3) Tehlikeli madde temel eğitimin ardından, yenileme eğitiminin 24 ay içerisinde alınması
gerekir. Yenileme eğitiminin bir önceki eğitimin geçerlilik süresinin bitim tarihinden önceki son üç
ayı içerisinde tamamlanması durumunda, geçerlilik süresi bir önceki eğitimin bitim tarihinden
itibaren 24 ay uzatılır. Yenileme eğitiminin belirtilen süre içerisinde alınmaması durumunda temel
eğitimin tekrar alınması zorunludur.
(4) Eğitim kuruluşu ve işletmeler; eğitim faaliyetlerini, kendi eğitim merkezinde icra
edebileceği gibi eğitim vereceği yerin, eğitim vermek için uygun fiziki koşullara, gerekli doküman,
görsel materyaller ve ilgili araç/gereçlere sahip olduğunu Genel Müdürlüğe kanıtlamak kaydıyla
ihtiyaç dahilinde farklı bir yerde eğitimlerini icra edebilirler.
(5) Kategori 1,2,3,6 hariç olmak üzere, bu kategoriler dışındaki eğitimlerin yenilemeleri,
Genel Müdürlükten onay almak koşuluyla, uzaktan eğitim veya sanal sınıf eğitimi yöntemi ile de
verilebilir. Bu konuya ilişkin gereklilikler ayrıca düzenlenir. Uzaktan eğitim veya sanal sınıf
eğitimleri için UOD-2021/99 sayılı Genelgede belirtilen gereklilikler kapsamında Genel
Müdürlüğümüze başvuru yapılarak onay alınması gerekmektedir.
(6) Eğitim alacak kişilerin eğitim programında belirtilen derslere katılımı zorunludur.
(7) Sınavlar, eğitim kuruluşları ve işletmeler tarafından yapılır. Eğitime katılan kursiyerlerin
başarılı sayılabilmeleri için sınavlardan 100 puan üzerinden minimum 80 puan almaları gerekir.
Sınavda başarılı olamayan kursiyerler, 10 gün içerisinde bütünleme sınavına alınırlar. Bu sınavda da
başarılı olamayan kursiyerler eğitimi yeniden almak zorundadır.
Tehlikeli madde eğitimi yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler
MADDE 6 - (1) Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi talebinde
bulunan eğitim kuruluşları ile işletmeler, aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurur:
a) Başvuru formu,
b) Temsil ve ilzama yetkili olanların Adli Sicil Kayıt Belgeleri,
c) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,
ç) İşletmelere ait işletme ruhsatı,
d) Eğitim kuruluşları için tapu mülkiyeti veya kira sözleşmesinin bir sureti ile kiraya verenin
imza sirküleri (işletmeler hariç),
e) Eğitim kuruluşu veya işletmelerin kuruluş ve faaliyetlerine ait güncel tarihli Ticaret Sicil
Gazetesi,
f) Eğitim kuruluşları veya işletmelerin eğitimden sorumlu personele ait nüfus cüzdanı örneği,
adli sicil kaydı belgesi,
g) Ticaret Odalarından alınmış "Oda Sicil Kayıt Belgesi" nin sureti,
ğ) Eğitim kuruluşlarında biri tam zamanlı olmak kaydıyla en az iki eğiticinin istihdam
edildiğini, işletmelerde ise en az bir eğiticinin tam zamanlı istihdam edildiğini gösterir sigorta işe
giriş bildirgesi,
h) Eğiticiye ilişkin hizmet sözleşmesinin onaylı bir sureti,
(2) Genel Müdürlük kendi düzenlediği veya www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden
sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.
Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğiticisi gereklilikleri
MADDE 7 - (1) Havayolu işletmelerinde ve eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde taşımacılığı
eğitimi verecek kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir:
a) Diploma sureti (1, 2, 3, 6 kategorilerinde eğitim verecekler için lisans, diğer kategorilerde
eğitim verecekler için ön lisans diploması),
b) Uçuş operasyonlarında veya kargo operasyonlarında en az 5 (beş) yıl iş deneyimine ve bu
birimlerde 2 (iki) yıldan az olmamak kaydıyla tehlikeli madde kabul ve elleçleme işlemleri ya da
tehlikeli maddelerin emniyetli operasyonları ile ilgili tecrübeye sahip olduğunu gösteren belge,
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c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ÖSYM Uluslararası
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında belirtilen İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen
CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavlarından en az 60 YDS puanına eşdeğer olduğu kabul
edilen puanın alındığına dair belge,
ç) Genel Müdürlük veya ilgili ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından yetkilendirilmiş
eğitim kuruluşundan alınmış geçerli tehlikeli maddeler temel veya yenileme eğitimi sertifikası,
d) IATA'dan veya IATA'nın yetkilendirdiği bir kuruluştan alınan; 1, 2, 3, 6 kategorilerine yönelik
olarak "Professional Skills for DGR Instructors" eğitimi veya 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kategorilerine
yönelik olarak "Dangerous Goods Instructional Techniques" eğitimi sonucunda düzenlenen eğitici
belgesinin sureti,
e) İşletmelerde yetkili eğitici gözetiminde en az iki eğitim programında eğitici adayı olarak
eğitim verdiğine ve başarılı olduğuna dair yetkili eğitici tarafından düzenlenmiş belge,
f) Eğitim yetki belgesi kapsamında, çalıştığı veya çalışacağı eğitim kuruluşu veya işletme ile
taraflar arasında yapılmış hizmet sözleşmesi.
Eğitim merkezinde bulunması gereken doküman ve teçhizat
MADDE 8 - (1) Bu Talimat kapsamında, eğitim verecek eğitim kuruluşları ve işletmelerin
eğitim merkezlerinde veya eğitim sınıflarında aşağıda belirtilen dokümanlar ile araç ve gereçler
bulunmak zorundadır:
a) ICAO Doc. 9375-AN/913 Eğitim El Kitabı,
b) Güncel IATA DGR dokümanı,
c) Tehlikeli madde eğitim dokümanına uygun kategorilere göre hazırlanmış güncel eğitim
içeriği,
ç) Tehlikeli madde eğitim dokümanına uygun kategorilere göre hazırlanmış güncel çalışma el
kitapları,
d) ICAO Ek 18, ICAO TI. Doc. 9284 ve ICAO TI. Doc. 9481 dokümanı ile ulusal mevzuatın
fiziki veya elektronik ortamda güncel hali,
e) Kategori 1, 2, 3, 6 eğitimi için, eğitimlerde kullanılacak tehlikeli madde kontrol listeleri,
f) Her konu sonrası için uygulanacak alıştırma soru kitapçığı,
g) Eğitim verilecek her grup için belirlenen temel ve yenileme eğitim programındaki
konuların tümünü kapsayan, ICAO Doc. 9375-AN/913'e bağlı kalmak şartıyla geliştirilen, IATA
Tehlikeli Maddeler Eğitim Çalışma Kitapları (IATA Dangerous Goods Training Workbooks) ile
uyumlu olacak şekilde hazırlanmış sınav soru bankası,
ğ) Kurumsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı türde tehlikeli madde ambalajı,
tehlikeli madde etiketleri, görsel duvar resimleri ve ilgili diğer eğitim materyalleri.
Eğitim kuruluşlarına ait eğitim merkezlerinin sahip olması gereken fiziki şartlar
MADDE 9 - (1) Bu Talimat kapsamında yetkilendirilecek/yetkilendirilen eğitim kuruluşları
Yüksek Öğretim Kurulu veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kuruluşu olarak
yetkilendirildiğini gösterir belgenin Genel Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.
Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin verilmesi
MADDE 10 - (1) Üçüncü şahıslara Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi vermek
üzere eğitim yetki belgesi almak isteyen eğitim kuruluşları ve işletmeler, bu Talimatın 11 inci
maddesi kapsamında değerlendirilir.
(2) Eğitim kuruluşları ve işletmeler, kendi personeline ve hizmet aldığı taşeron firma
personeline, bu Talimatın 7 nci maddesinde belirtilen şartları sağlayan eğiticiler aracılığıyla,
yetkilendirme şartı olmaksızın havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi verebilirler.
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Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesinin düzenlenmesi
MADDE 11 - (1) Üçüncü şahıslara havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi vermek
üzere eğitim yetki belgesi almak isteyen eğitim kuruluşlarının ve işletmelerin bu Talimatın 6 ncı
maddesinde belirtilen başvuru için gerekli belgeleri incelendikten sonra uygun görülmesi halinde bu
Talimatın 8 inci maddesi kapsamında yerinde denetim gerçekleştirilir.
(2) Durumları bu Talimat hükümlerine uygun bulunan; gerçek veya tüzel kişiler adına Genel
Müdürlük tarafından, Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen ücretin yatırılmasını müteakip,
süresiz olarak "Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi" düzenlenir.
Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesinin devri
MADDE 12 - (1) Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi, adına
düzenlenenler dışında kullanılamaz ve devredilemez.
Eğitim kuruluşları ve işletmelerin görev ve yükümlülükleri
MADDE 13 - (1) Eğitim kuruluşları ve işletmelerin görev ve yükümlülükleri şunlardır:
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerde oluşabilecek değişiklikleri
otuz (30) gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek,
b) 8 inci madde gereği, eğitim merkezlerinde bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve
dokümanların sürekli olarak çalışır, kullanılabilir, güncel ve istenen şartlara uygun olmasını sağlamak,
c) 9 uncu madde gereği sahip olunması gereken fiziki şartların devamlılığını sağlamak,
ç) Eğitim kuruluşları için en az lisans mezunu bir kişiyi eğitimden sorumlu yönetici olarak
istihdam etmek,
d) Kursiyerlerin ve eğiticilerin derslere devamlılıklarını sağlamak, ad ve soyadları yazılı
olacak şekilde eğiticilerce imzalanmış kursiyer devam çizelgelerini günlük olarak tutmak,
e) Gerekli ve yeterli sayıda eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda
bulundurmak,
f) Sınıf mevcudu yirmi (20) kişiyi geçmeyecek şekilde eğitim programı düzenlemek,
g) Bu Talimat kapsamındaki eğitimleri, bu Talimatın 7 nci maddesinde belirtilen şartları
sağlayan eğiticilerle vermek,
ğ) Verilen eğitimlere ilişkin kayıtları en az üç (3) yıl süreyle saklamak,
h) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
ı) Çalışma el kitaplarını kategori gruplarına göre hazırlamak ve istenmesi halinde Genel
Müdürlüğe elektronik olarak göndermek,
i) Denetim ve inceleme yapmakla görevli olan Genel Müdürlük personeline gerekli bilgi ve
belgeleri ibraz etmek,
j) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç),
hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana
geldiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek,
k) Üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere bu Talimatın 11 inci maddesi kapsamında
yetkilendirilen eğitim kuruluşları ve işletmeler, kadrolu veya sözleşmeli olarak çalıştırdığı
eğiticilerin görevlerinin sona ermesi veya yeni eğitici istihdamı durumunda, on beş (15) gün
içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmek,
l) Eğitim dokümanlarının güncel ve yeterli sayıda olmasını temin etmek.
(2) Eğitim kuruluşları ve işletmeler, Genel Müdürlüğe beyan ettikleri bilgi, belge ve
dokümanların doğruluğundan sorumludur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğiticinin Görev ve Yükümlülükleri
Eğiticinin görev ve yükümlülükleri
MADDE 14 - (1) Eğitim kuruluşları veya işletmelerde görev alacak eğiticiler:
a) Bu Talimat ekinde yer alan Tablo 1 (1.5.A), Tablo 2 (1.5.B), Tablo 3 (1.5.C) ve Tablo 4'de
belirtilen kategorilere göre eğitim vereceği konulara uygun eğitim müfredatı hazırlamak ve bu
müfredata uygun eğitimi vermekle,
b) Eğitimlerde, 8 inci maddede yer alan doküman ve teçhizatı kullanmakla,
c) Eğitim faaliyetlerini, Yüksek Öğretim Kurulu'nun veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın
belirlediği fiziki eğitim salonu şartlarını sağlayan mekânlarda icra etmekle,
ç) Kursiyer devam çizelgesini devamsızlık yapan adayları işleyerek eksiksiz ve doğru bir
şekilde tutmakla ve bu çizelgelere adı ve soyadını yazarak imzalamakla,
d) Yetkilendirildikleri kategorilerde eğitim vermekle,
e) Genel mesleki saygınlık ve etik kuralları çerçevesinde eğitim vermekle,
yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve İdari Yaptırımlar
Denetim
MADDE 15 - (1) Bu Talimatı kapsamında bahsi geçen eğitim kuruluşları ve işletmeler bu
Talimat kapsamında Genel Müdürlüğün denetimine tabidir.
(2) Denetimler, Genel Müdürlük risk tabanlı denetim modeli kapsamında yapılır.
İdari yaptırımlar
MADDE 16 - (1) Bu Talimatta belirtilen kurallara uymayan kuruluşlar ile işletmelere, 2920
sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesinde veya 29/01/2013 tarihli ve 28543 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para
Cezaları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.
(2) Genel Müdürlükçe yapılan denetimler neticesinde, bu Talimatta belirtilen asgari şartların
kaybedildiğinin tespiti halinde, eğitim kuruluşları ve işletmeler yazılı olarak uyarılır. Eğitim kuruluşu
ve işletmelere eksikliklerini tamamlamaları için 3 (üç) aya kadar süre tanınır.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tanınan süre sonunda eksikliklerini gideremeyen
eğitim kuruluşu ve işletmelerin yetkisi 3 (üç) ay süreyle askıya alınır. Yetkileri askıya alınan eğitim
kuruluşları ve işletmeler, yetkilerinin askıya alındığı süre içerisinde tehlikeli maddeler kapsamında
herhangi bir eğitim faaliyeti düzenleyemez.
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tanınan süre sonunda eksikliklerini gideremeyen
eğitim kuruluşu ve işletmelerin yetkisi iptal edilir.
(5) Eğitim yetki belgesi iptal edilen eğitim kuruluşlarında veya işletmelerde eğitimini
tamamlamamış kursiyerlerin eğitim ücretleri eğitim kuruluşu tarafından iade edilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Diğer Hükümler
MADDE 17 - (1) Genel Müdürlük; eğitim kuruluşları ve işletmelerden, ulusal ve uluslararası
mevzuat değişikliklerine göre ilave görev ve yükümlülükler isteyebilir.
(2) Bu talimat kapsamında yetkilendirilen İşletmeler / eğitim kuruluşları, ICAO-TI Bölüm 4,
Kısım 1'de geçen "Yetkinlik Esaslı Eğitim ve Değerlendirme" gerekliliklerini kapsayacak şekilde
belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim alacak kişilerin yetkinliğine göre belirlenerek Genel
Müdürlüğümüz onayını almasına müteakip CBTA eğitimlerini gerçekleştirilebilecektir.
(3) CBTA eğitim içeriği belirlenmesi için 01.01.2023 tarihine kadar mevcut eğitim içerikleri
kullanılabilecek olup bu tarihten sonra Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmış CBTA eğitim
içeriklerinin kullanılması zorunlu olacaktır.
Geçiş Süreci
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Talimat yayımlanmadan önce üçüncü şahıslara yönelik olarak
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan havayoluyla tehlikeli
madde taşımacılığı eğitimi yetki belgeleri süresi dahilinde geçerli olmaya devam eder.
(2) Bu Talimat yayımlanmadan önce hizmet içine yönelik olarak Ulaştırma Hizmetleri
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı
eğitimi yetki belgeleri iptal edilmiş olup, bu Talimat gerekliliklerinin sağlanması kaydıyla ilave bir
yetkilendirme yapılmayacaktır.
(3) Bu Talimatın yayımlanmasından önce yetki belgesi verilmiş eğitim kuruluşları ile
işletmeler bünyesinde görevli tehlikeli madde eğiticileri için bu Talimatın 7 nci maddesinin ikinci
fıkrası gereği talep edilen yabancı dil yeterliliğinin, bu Talimatın yürürlüğe girmesini müteakip azami
1 (bir) yıl içerisinde sağlanması gereklidir.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Talimat imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
EKLER:
EK-1 - TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA EĞİTİM
TALİMATI EKLERİ
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