SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)
UÇUġ EĞĠTĠMĠ TEORĠK BĠLGĠ ÖĞRETMENĠ
YETĠġTĠRME VE YETKĠLENDĠRME TALĠMATI
(SHT-TBÖT)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, uçak ve/veya helikopter pilot lisansı (Hususi,
Ticari, Havayolu Nakliye ve Çok Ekipli Pilot Lisansı) ve ilişkili yetkiler, sertifikalar verilmesi
için uçuş ve/veya teorik eğitim vermek üzere yetki almış onaylı eğitim kuruluşlarında teorik
bilgi öğretmenlerinin yetiştirilmesine ve yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Talimat, onaylı eğitim kuruluşları ile bu kuruluşlarda
görevlendirilmiş sorumlu personeli, ders veren teorik bilgi öğretmenlerini, teorik bilgi
öğretmen adaylarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 95nci
maddesi ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun,
(2) 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SHY-1 Uçak Pilotu
Lisans Yönetmeliği ve 20/04/2012 tarihli SHT-2 Rev.1 Helikopter Pilotu Lisans Talimatı,
(3) ICAO Ek 1 Personel Lisanslandırma ve EASA Acceptable Means of Compliance
and Guidance Material to Part-FCL 1 (Annex to ED Decision 2011/016/R) ve uluslararası
sivil havacılık dokümanları esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Talimatta yer alan:
(a) A: Uçağı,
(b) Aday: Bu Talimatta belirtilen teorik bilgi dersleri için yetki almak isteyen
kişiyi,
(c) ATPL: Havayolu Nakliye Pilotu Lisansını,
(ç) CPL: Ticari Pilot Lisansını,
(d) CRM: Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimini,
(e) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,
(f) Eğiticinin Eğitimi Belgesi (EEB): Genel Müdürlük tarafından bu Talimata göre
uygunluğu onaylanan kuruluştan yetişkin eğitimine yönelik olarak eğiticinin
eğitimi alındığına ilişkin belgeyi,
(g) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
(ğ) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
(h) H: Helikopteri,
(ı) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
(i) IR: Aletle Uçuş Yetkisini,
(j) Komisyon: Teorik bilgi öğretmeni veya adayının bu Talimat kapsamında
yeterliliğini değerlendirmek ve/veya yetkilendirmek amacıyla Genel Müdürlük
tarafından oluşturulan komisyonu,
(k) Mesleki Belgeler: Teorik Bilgi Öğretmeni adayının yetki istediği dersle ilgili
herhangi bir eğitim, kurs belgesini (örneğin herhangi bir pilot lisansı,
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meteoroloji kurs belgesi, hava trafik kontrol lisansı, insan faktörleri kurs
belgesi, havacılık fizyolojisi veya psikolojisi kurs belgesi, CRM kurs belgesi
ve benzeri belgeler)
MPL: Çok Ekipli Pilot Lisansı
OEK: Onaylı Eğitim Kuruluşunu
Oryantasyon (Yöneltme) Eğitimi: Pilot adaylarının izleyecekleri derslere
uyumlarını kolaylaştırma ve teorik eğitimle uçuş eğitiminin entegrasyonu
konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Teorik Bilgi Öğretmenlerine yönelik
eğitimi,
Part-FCL: Avrupa Birliği’nin Uçuş Mürettebatı Lisanslandırması mevzuatını,
PPL: Hususi Pilot Lisansını,
SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
Sınırlı Yetki: 25/02/2014 tarihinde yayımlanan “Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi
Öğretmeni Yetkilendirme Talimatına” göre bir Teorik Bilgi Öğretmeninin
yalnız başvuruya aracılık yapan uçuş eğitim kuruluşunda ders verme yetkisini
Not: Adı geçen talimata göre 31/12/2014 tarihinde bu yetkinin verilmesi sona
ermiştir, yalnız verilmiş sınırlı yetkinin temditleri yapılır.
TBÖT veya Bu Talimat: Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Öğretmeni Yetiştirme ve
Yetkilendirme Talimatını,
Teorik Bilgi Öğretmeni (TBÖ): Bu Talimata göre yetkilendirilmiş ders
öğretmenini,
Teorik Bilgi Eğitimi (TBE): Bu Talimat kapsamında düzenlenen teorik bilgi
eğitimini,
YDS: Yabancı Dil Sınavını,
YÖK: Yüksek Öğretim Kurumunu,

ifade eder.
(2) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar ve hükümler için, 2920 sayılı Türk Sivil
Havacılık Kanunu, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ile uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan
dokümanlarda belirtilen tanımlar ve hükümler esas alınır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Ġlkeler
Genel yetkilendirme ve sorumluluk
MADDE 5 – (1) Teorik Bilgi Öğretmeninin Onaylı Eğitim Kuruluşunda (OEK) teorik
bilgi eğitimi (TBE) vermesi için bu Talimata göre yetiştirilmesi ve/veya yetkilendirilmesi
gerekir.
(2) TBÖ ve/veya TBÖ adayı, TBÖ yetkisi almak ve/veya yetkiyi uzatmak üzere onaylı
bir OEK aracılığıyla Genel Müdürlüğe başvuracaktır. OEK de uygun gördüğü TBÖ’nün veya
adayının başvurusunu, bu Talimatın 1. ve 2. Eklerini işleme koyarak Genel Müdürlüğe
iletecektir.
(3) TBÖ ve/veya TBÖ adayı, bu Talimat kapsamında en çok 6 ana ve/veya alt kodlu
ders yetkisi alır ve/veya altı ders yetkisi uzatılır.
(4) TBÖ, yetki belgesinde belirtilen yetkiler çerçevesinde yetkisini kullanır. OEK ise
aynı kapsamda verdiği eğitim düzeyinde TBÖ’yü görevlendirir.
(5) TBÖ, dersleri aksatmamak şartıyla birden çok OEK’te ders verebilir.
(6) TBÖ, bu Talimat kapsamında yetkilendirildiği derslerde ulusal ve uluslararası
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mevzuat gerekliliklerine uygun TBE vermekten, ders verdiği OEK’in sorumlu yöneticilerine
ve Genel Müdürlüğe karşı, OEK ise TBÖ’nün bu Talimatın ilgili hükümlerine göre
uygunluğunu sağlamaktan Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.
(7) OEK, asgari 5 pilot adayının katıldığı her kurs döneminde periyodik olarak TBÖ’ler
hakkında sınıflarda öğrencilere anket uygulaması yapar. OEK bu anketi, bu Talimatın 10.
Ekindeki Teorik Bilgi Öğretmeni ve Eğitim Hakkında Anket Formunun içeriğine ve biçimine
benzer şekilde gerçekleştirir ve veri saklama ortamında gerektiği kadar saklar.
(8) Bu Talimata kapsamında Genel Müdürlük, taraf olduğu yazılı işlemleri veri saklama
ortamında gerektiği kadar saklar.
(9) Bu Talimat kapsamında her yeni ders alma ve yetki seviyesi değiştirme başvurusu
ve her bir derse ilişkin oryantasyon eğitimi bitirme yazılı sınavına giriş Genel Müdürlüğün
yayımladığı tarifeye göre ücrete tabi tutulur. Bu ücret ve ücretlendirme bundan sonra
“dekont” diye anılacaktır.
(10) Bu Talimata göre verilen eğiticinin eğitimine ve oryantasyon eğitimine ilişkin
ücretlendirmeler ve ücretler, bu Talimatın kapsamı dışındadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aranan TBÖ Nitelikleri ve BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
TBÖ’de aranan genel nitelikler
MADDE 6 – (1) Bir OEK tarafından görevlendirilmek üzere ilk kez TBÖ yetkisi almak
için bir TBÖ’de aşağıdaki genel özellikler aranır:
(a) Yirmi bir yaşını tamamlamış olmalıdır.
(b) Asgari ön lisans mezunu olmalıdır veya üniversitede kayıtlı öğrenci olmalıdır.
(c) Bu Talimata göre veya kabul edilebilir bir eğiticinin eğitimi belgesini (EEB)
almış olmalıdır.
(ç) Bu Talimata göre oryantasyon eğitimi veya dengi bir eğitim belgesi almış
olmalıdır.
Not: Eğiticinin eğitimi alacak adaylar, bu oryantasyon eğitimi belgesini,
eğiticinin eğitiminden sonra sunarlar.
TBÖ’de aranan özel nitelikler
MADDE 7 – (1) Bu Talimatın 1. ve 2. Ekinde bulunan 031 kodlu Kütle ve Denge, 032
veya 034 kodlu Performans derslerini verecek TBÖ adayı veya TBÖ, OEK’te uçuş eğitimi
amacıyla kullanılan hava araçlarının kütle ve denge bilgilerine ve hesaplamalarına hâkim
olmalıdır.
(2) Bu Talimatın 1. ve 2. Ekinde bulunan 080 veya 081 veya 082 kodlu Uçuş Prensipleri
derslerini verecek TBÖ adayının en az PPL lisanslı ve uçuş öğretmeni yetkili pilot veya
uçak/uzay mühendisi olmalı veya bu derslerle ilgili kurs veya eğitim sertifikasına sahip
olmalıdır.
(3) Bu Talimatın Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan 040 dersini verecek TBÖ adayının:
aşağıdaki belgelerden birine sahip olması gerekir:
(a) 040 01, 040 02 ve 040 03 alt kodlu dersleri verecek TBÖ adayının Hava Uzay
Hekimliği Uzmanı olması halinde, bu alanda geçerli uzmanlık belgesine sahip
olması gerekir.
(b) 040 01, 040 02 ve 040 03 alt kodlu dersleri verecek TBÖ adayının Tıp Doktoru
olması halinde, Uçuş Tabipliği veya Havacılık Tıbbı eğitimlerinden birine ait
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sertifikaya sahip olması gerekir.
(c) 040 01 ve 040 02 alt kodlu dersleri verecek Hava Uzay Hekimliği Uzmanı
veya Tıp Doktoru olmayan TBÖ adayının İnsan Faktörleri ve Havacılık
Fizyolojisi alanlarında eğitim sertifikasına sahip olması gerekir.
(ç) 040 03 alt kodlu dersi verecek Hava Uzay Hekimliği Uzmanı veya Tıp Doktoru
olmayan TBÖ adayının Havacılık Psikolojisi ve CRM alanlarında eğitim
sertifikasına sahip olması gerekir.
BaĢvuruda TBÖ’den istenen belgeler
MADDE 8 – (1) Ders yetkisi almak veya ders yetkisini uzatmak üzere TBÖ adayı veya
TBÖ ve aracılık yapan OEK aşağıdaki gibi başvuruyu gerçekleştirecektir:
(a) OEK, her bir TBÖ adayının yetkilendirme başvurusu için ayrı bir dilekçe ile
başvuru yapacaktır.
(b) Bu Talimatın 2. Ekindeki TBÖ Yetkilendirme Başvuru Formu, OEK ve TBÖ
adayı tarafından eksiksiz matbu biçimde doldurulacaktır. Başvuran TBÖ’nün
bilgileri, imzası ve OEK Eğitim Müdürünün ön sayfada mührü ile birlikte
imzası bulunacaktır. Ayrıca ön sayfada OEK’in adı açık biçimde veya kaşe
basılarak belirtilecektir. OEK eğitim müdürü, teorik bilgi dersi yetkisi için ilk
kez başvuran TBÖ adayının başvuru formundaki teyit beyanını ayrıca imzalar.
(c) Aşağıda ayrıntıları verilen tüm belgelerin örnekleri ya noter onaylı olacaktır ya
da örneklerde OEK Eğitim Müdürü’nün imzası ve mührü ile birlikte “Aslı
Gibidir” ifadesi bulunacaktır. Örnekler (özellikle kimlik belgesinin
yazıları/fotoğrafı ve dekontun yazıları) net olmalıdır.
(ç) Fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport)
(d) Asgari ön lisans mezuniyet veya üniversite kaydını gösterir öğrenim belgesi.
(e) Eğiticinin eğitimi belgesi (EEB). Adayın, TBÖ Yetkilendirme Başvuru
Formunu doldururken belirttiği tarihten) geriye 5 yıldan eski olmamalıdır.
(f) Oryantasyon eğitimi belgesi (OEB)
Not: Eğiticinin eğitimi alacak adaylar, bu oryantasyon eğitimi belgesini,
eğiticinin eğitiminden sonra sunarlar..
(g) Varsa başvuruda bulunduğu ders kodlarıyla ilgili eğitim, kurs veya tez belgesi
veya sertifikası veya sivil havacılıkla ilgili mesleki herhangi bir belge. Sunulan
bu tür belgelerin içinde yenilenmesi gereken belgeler bulunuyorsa onların
geçerli sayılabilmeleri için en yeni tarihli olması gerekir.
(ğ) İngilizce dilinde eğitim verecek ve anadili İngilizce olmayan TBÖ adayının
İngilizce dil seviyesini, YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış
sınavlardan en az %50 seviyede bir puan aldığını gösteren bir belgeye sahip
olmalı ve değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülmelidir. Anadili
İngilizce olan TBÖ adayından, komisyon başkanının uygun görmesi koşuluyla
bu belge istenmez.
(h) Dekont (5. Madde, 9. Bent’e bakınız)
(2) OEK’in istenen bilgi ve belgeleri göndermesi üzerine adayın gerekli nitelikleri
taşıdığının Genel Müdürlük tarafından tespit edilmesi halinde, başvuru tarihinden itibaren en
geç 30 gün içerisinde TBÖ adayına cevap verilir. Başvuru bilgilerindeki eksiklikler, mümkün
olan en kısa sürede başvuruyu gerçekleştiren OEK’e bildirilir.
BaĢvuruda seçilecek ders kodları
MADDE 9 – (1) TBÖ adayı, bu Talimatın 3., 4. ve 5. Eklerinde ayrıntılarıyla ve
aşağıda özetlenerek belirtilen ana ve alt ders kodları listesinden, en fazla 6 kodu belirterek
başvurabilir. TBÖ adayının isteğine göre bölünebilecek ve ayrı ayrı değerlendirilip
yetkilendirilen dersler 010, 021, 040, 060, 080, 090 kodlu derslerdir. Aşağıda belirtilen
kodlara uymayan rakamlarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
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Başvurulacak ders kodları:
Ana Ders Kodları
010

021

022
031
032 (A)
033
034 (H)
040

Alt Ders Kodları
(010 = 010 01-04 + 010 05-13)
010 01-04
010 05-13
(021 = PP+SY)
021 PP (Powerplant-Motor)
021 SY (Systems, Electrics, Airframe:
Sistem, Elektrik, Gövde)

(040 = 040 01- 040 02 + 040 03)
040 01- 040 02
040 03

050
060

(060 = 061 + 062)
061
062

070
080 (A+H)
081 (A)
082 (H)
090

(080 = 081A + 082H)

(090 = 091+092)
091
092

(2) Yukarda belirtilen alt kodlarla ilgili sınavlar, değerlendirmeler ayrı ayrı yapılır ve
ayrı ayrı tarife uygulanır. Ancak TBÖ talep ederse alt kodlar, alacağı TBÖ yetki belgesinde
birleştirilir; TBÖ bu birleştirme talebini TBÖ Yetkilendirme Başvuru Formunun arka
sayfasında açıkça belirtmelidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
OEK’lerdeki TBÖ Eğitimi
Teorik bilgi öğretmeni eğitimi verme talebi ve eğitim esasları
MADDE 10 – (1) TBÖ eğitimi (TBE), iki aşamadan oluşacaktır: Eğiticinin Eğitimi ve
Oryantasyon Eğitimi.
(2) Bu eğitimler, bu Talimatın 6. ve 8. Eklerindeki kılavuzlar çerçevesi içinde olmak ve
oryantasyon eğitimi için 3., 4. ve 5. Eklerdeki müfredatın temel alınması şartıyla Genel
Müdürlük tarafından uygun görülen ve onaylanan OEK’ler tarafından verilir. OEK’ler TBÖ
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Eğitiminin her iki aşamasını üstlenebildiği gibi tek aşamasını da üstlenebilir.
(3) Talep eden OEK, 6. ve 8. Eklerdeki kılavuzlara göre eğitim programlarını ve
öğretim kadrosunu, eğitim yerini ve öğretim araçlarını belirten TBE programı taslaklarını
hazırlayarak TBÖ eğitimi verme talep kapak yazısıyla birlikte onaylanmak üzere Genel
Müdürlüğe sunar.
(4) TBE verme talebi uygun görülen OEK, 2 yıl süreyle eğitim vermek üzere onaylanır
ve bu bir onay yazısı ile Genel Müdürlük tarafından tescil edilir.
(5) Onaylanan OEK, eğitim vereceği TBÖ adaylarının listesini eğitimlerden önce Genel
Müdürlüğe sunar. Ayrıca eğitim sırasında eğitim programında, öğrenci durumundaki
değişiklikler ve mezuniyet bilgileri Genel Müdürlüğe bildirilir.
(6) Eğitim kuruluşu her iki eğitim aşamasında oluşturduğu ve görsel eğitim araçlarının
bulunduğu sınıf başına en fazla 12 TBÖ adayını eğitebilir.
(7) Günlük ders saati 6 saati geçemez ve herhangi bir nedenle ister sınıf ister TBÖ adayı
nezdinde olsun ders akışında bir kesinti olduğu takdirde söz konusu kuruluş bunu makul bir
zaman diliminde telafi etmek zorundadır. Ancak telafi tarihi, kesinti tarihinden itibaren
zorlayıcı (mücbir) nedenler dışında 30 günü aşamaz. Bu uygulamalar hakkında Genel
Müdürlüğe bilgi sunulacaktır. İvedi değişiklikler e-posta ile bildirilebilir. Ancak bunlar Genel
Müdürlük tarafından gerektiği kadar veri saklama ortamında saklanır.
(8) TBE eğitimini veren OEK, eğitim sürecini ve/veya sınavları Genel Müdürlüğün
uygun göreceği biçimde görüntülü olarak kayıt altına alacaktır. Gerektiğinde bu kayıtlar
incelenmek üzere eğitim ve sınav bitiş tarihinden itibaren OEK tarafından veri saklama
ortamında 365 gün saklanır. Bir kopyası Genel Müdürlüğe sunulur.
(9) Bu eğitimlerde, özellikle oryantasyon eğitimlerinde 3., 4. ve 5. Eklerdeki Türkçe ve
İngilizce terminolojiye sadık kalınmaya özen gösterilmelidir.
TBÖ adayı eğiticinin eğitimi
MADDE 11 – (1) Eğiticinin eğitimi, 6. Ekteki Eğiticinin Eğitimi Kılavuzuna göre
hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe uygun görülmüş olacaktır.
(2) OEK, bu eğitimin yürütülmesinde ana sorumlu olarak pedagojik formasyon eğitimi
aldığını belgeleyen bir öğretim üyesini veya aynı belgeye sahip bir havacılık çalışanını veya
bir eğitim uzmanını (eğitim bilimleri mezunu bazı üniversitelerde psikolojik danışmanlık ve
rehberlik (PDR) bölümü olarak da geçer) görevlendirecektir. Özellikle programın kavramsal
boyutları bu görevli tarafından aktarılmalıdır. Sunum hazırlama salon düzeni vb kısımlar
farklı insanlar tarafından da verilebilir. Ama eğitimin felsefesine ve yöntemine ilişkin kısımlar
yukarda belirtilen görevlilerce verilmelidir.
(3) Eğiticinin eğitimi süresi, sınav süresi dahil en az 8 gün ve toplam 45 saat olacaktır.
Bu süreler OEK tarafından azami 10 gün ve 60 saat olarak da uygulanabilir.
(4) Muafiyetler
(a) Eğer TBÖ adayının talebi üzerine, başvuru tarihinden 3 yıldan daha eski olmayan
ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen EEB’ye sahipse eğiticinin eğitimine ve sınavına
tabi tutulmaz. Bu aday doğrudan oryantasyon eğitimine alınır ve bu eğitimin sonunda
oryantasyon sınavına tabi tutulur. Başvuru tarihinden 3 yıldan eski ancak 5 yıldan daha eski
olmayan Genel Müdürlükçe uygun sayılan EEB’ye sahip bir aday, talep etmesi halinde
eğiticinin eğitimine tabi tutulmaz, ancak eğiticinin eğitimi sınavına tabi tutulur.
(b) Yetki Belgesi sahibi TBÖ’ler ise belgelerinde yetkili kılındığı dersin yetki
tarihinin bitmesinden önce en geç 60 gün içinde EEB’ye sahip olmalıdır. Birden çok yetki
sahibi TBÖ’ler için aynı kural, ilk sona erecek ders yetkisinin tarihine göre işleyecektir.
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TBÖ eğiticinin eğitimi bitirme sınavı
MADDE 12 – (1) Eğitimi veren kuruluş, en az 5 gün süreyle verdiği eğiticinin eğitimi
sonunda adayı, Genel Müdürlükçe uygun görülen 3 kişiden oluşan komisyon gözetiminde
eğiticinin eğitimi sınavına tabi tutacak ve sonuçları Genel Müdürlüğe bildirecektir.
Bu sınavın tarihi, eğitimin bittiği tarihten en geç 30 günü geçemez.
(2) Eğiticinin Eğitimi Sınav Komisyonu
(a) Genel Müdürlük personelinden eğiticinin eğitimi almış ve uçuş öğretmeni
yetkisine sahip pilot veya teknik denetçi mühendis veya Doktor, Başkan olarak
görevlendirilir. Genel Müdürlükten uygun personel görevlendirilemediği takdirde bu Talimat
kapsamında yetkilendirilmiş uygun bir TBÖ, Genel Müdürlük tarafından komisyon başkanı
olarak görevlendirilebilir.
(b) Üyeler, bu Talimat çerçevesinde eğitimi veren kuruluş tarafından ad ve
soyadları ve kimlik ve eğitim bilgileri belirtilerek önerilen iki pedagojik formasyon eğitimi
almış öğretim üyesi veya eğiticinin ueğitimi uzmanı veya aynı eğitimi almış havacılık çalışanı
veya bu Talimat kapsamında eğiticinin eğitimi almış bir TBÖ, Genel Müdürlük tarafından
görevlendirilir. Gerektiğinde yedek üyeler de belirlenir. Komisyon başkanı, üyelerden
herhangi birisinin katılmaması halinde yedek üyeleri değerlendirme oturumunu yedek üye ile
tamamlar.
(3) Eğiticinin Eğitimi Sınav Komisyonunun Değerlendirmesi
(a) Her bir aday için bu Talimatın 7. Ekindeki TBÖ Eğiticinin Eğitimi Katılım ve
Değerlendirme Formu doldurulur.
(b) Değerlendirme sonucunda değerlendirme kararı oy çokluğu ile alınır ve bu
Talimatın 7. Ekinde yayımlanan form komisyon başkanınca doldurulur ve form, hem TBÖ
adayı hem de komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.
(4) Sınavın başarısız olması halinde aday yeniden, süresi en az 1 gün sürecek eğiticinin
eğitimine ve bitiminde komisyon gözetiminde sınava tabi tutulacaktır. İki sınav tarihinin arası
3 günden az ve 60 günden çok olmamalıdr. Bu sürece uymaktan hem eğitimi veren OEK ve
ilgili aday sorumludur.
(5) OEK, bu Talimatın 7. Ekinde açıklandığı gibi formu Genel Müdürlüğe sunar..
TBÖ oryantasyon eğitimi
MADDE 13 – (1) Oryantasyon eğitimi, bu Talimatın 8. Ekindeki Oryantasyon Eğitimi
Kılavuzuna göre hazırlanacak ve Genel Müdürlük tarafından onaylanmış olacaktır.
(2) Bu eğitim, bu Talimata göre geçerliliği süren TBÖ yetki belgesi sahibi TBÖ’ler
tarafından verilecektir.
(3) Oryantasyon eğitiminin asgari ve azami süreleri bu Talimatın 8. Ekinde belirtilmiş
olup, bu sürelere oryantasyon bitirme sınav süresi dahil değildir.
(4) TBÖ Adayının eğiticinin eğitimi muafiyeti yoksa eğiticinin eğitiminden en geç 120
gün sonra talep ettiği oryantasyon eğitimine girecektir ve başvuru aracılığı yapan OEK de bu
aralığı titizlikle takip eder. Bu süreyi geçirmiş aday yeniden eğiticinin eğitimi sınavına girmek
zorundadır. OEK istediği kadar sözlü ve yazılı ara sınavlar uygulayabilir ve kayıt altına
alabilir. Bu ara sınav uygulamalarında bir sınırlama veya zorunluluk yoktur.
TBÖ oryantasyon eğitimi muafiyeti ve oryantasyon sınavına doğrudan giriĢ
MADDE 14 – (1) TBÖ adayı aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde
oryantasyon eğitimine tabi tutulmaksızın başvuracağı derslerle ilgili olarak oryantasyon
sınavına doğrudan girebilecektir:
(a) Aday bu Talimatın 2. Ekindeki başvuru formunda doğrudan sınava giriş
7
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talebinde bulunmalıdır,
(b) Bu Talimatın 11 ve 12. Maddelerindeki gibi bir EEB’ye sahip olmalıdır,
(c) Başvurduğu ders veya dersle ilgili uygun eğitim/kurs belgesi sunmuş olmalıdır,
(ç) Genel Müdürlük bünyesinde biri başkan ve biri kontrol pilotu ve diğeri
uçak/uzay mühendisi olmak üzere 3 personelden kurulan komisyon başvuruyu
uygun görüp bir tutanak doldurarak onaylamalıdır.
TBÖ oryantasyon eğitimi bitirme sınavı
MADDE 15 – (1) Oryantasyon eğitimi veren OEK, bu Talimatın 8. Ekindeki kılavuza
göre oryantasyon eğitimini tamamlayan her bir TBÖ adayı için bu Talimatın 9. Eki olan
Oryantasyon Eğitimi Katılım ve Değerlendirme Formunu, bu ekteki açıklamalara göre
doldurup Genel Müdürlüğe sunacaktır.
(2) Başvuru ve ekli belgelerin incelenmesini takiben Genel Müdürlük uygun göreceği
ve duyuracağı tarihlerde TBÖ Oryantasyon Sınavını yapacaktır.
(3) Genel Müdürlük, onayladığı soru bankasından süresi 02:00 saati aşmayan ve
başvurulan ders koduyla ilgili en az 20, en çok 50 sorudan oluşacak yazılı test sınavı Sınavdan
asgari geçiş notu, 100 puan üzerinden %75’tir.
(4) Bu Talimatın 9. Eki olan Oryantasyon Eğitimi Katılım ve Değerlendirme Formunun
arkasındaki TBÖ Adayı Sınav Sonuç Raporu doldurulur.
(5) Sınavın başarısız olması halinde aday, Genel Müdürlük tarafından duyurulacak
tarihlerde süresi ders kodlarına göre belirlenen oryantasyon eğitimine ve bitiminde sınava tabi
tutulacaktır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
TBÖ Yetkilendirmesi (Ġmtiyazlar, Sınırlamalar)
TBÖ adayının yetkilendirilmesi
MADDE 16 – (1) TBÖ eğitimi (eğiticinin eğitimi ve/veya oryantasyon eğitimi)
sınavlarını başarıyla geçtiği belgelenen TBÖ adayı için Genel Müdürlük, bu Talimatın 9..
Ekinin arka sayfasındaki doldurulmuş TBÖ Adayı Sınav Sonuç Raporunu temel alarak yine
bu Talimatın 11. Ekindeki TBÖ Yetki Belgesini düzenler. Temdit halinde de yetki belgesi
yenilenir.
(2) TBÖ Yetki Belgesi, başvuru aracılığını yapan OEK’in yasal temsilcisine belgenin
bir kopyası temsilcinin ad ve soyadı, teslim tarihi ve OEK’in kısa adı belirtilerek imza
karşılığı teslim edilir. OEK, yetki belgesi sahibi TBÖ, kendisinden belgeyi talep edinceye
kadar muhafaza eder. Bu belgenin kopyası Genel Müdürlüğün veri saklama ortamında
gerektiği kadar saklanır.
(3) Tüm eğitim sınavlarının ortalama puanı (muafiyet halinde sadece oryantasyon
eğitimi sınav puanı temel alınır), %75 ile %89 arasında olan adaylara PPL öğretmenliği ve
%90 ile %100 arasında olan adaylara ATPL (IR dahil) öğretmenliği yetkisi verilir.
(4) Toplam sonuç puanı %75 altında kalan adayın ders kodu için yetki belgesi
düzenlenmez veya böyle sonuçlar yetki belgesinde yer almaz. Ancak bu Talimatın 10.
Ekindeki sonuçların belirtildiği formun bir kopyası, bu Maddenin (2) bendinde açıklandığı
gibi temsilciye verilir.
(5) Bu Talimat kapsamında alımış Eğiticinin Eğitimi Belgesinin zaman sınırlaması
yoktur.
TBÖ’nün yetki imtiyazları ve sınırlamaları
MADDE 17 – (1) TBÖ, ana ve/veya alt kodlu teorik bilgi derslerinden fazla 6 tanesi
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için yetkilendirilir.
(2) TBÖ, bu Talimata göre verilen yetki belgesinde yetkilendirildiği kodlar altındaki
ders kapsamında ve yetki seviyesinde ders verir. PPL yetkili TBÖ, yalnız PPL ve öğrenci
pilot lisansı ve ilişik yetki ve sertifikayı temel alan teorik bilgi eğitimlerini verir. ATPL yetkili
TBÖ ise öğrenci pilot, PPL, CPL, ATPL, MPL ve ilişik yetki ve sertifikayı temel alan teorik
bilgi eğitimlerini verir.
(3) TBÖ, ders vermiş olduğu pilot adayının uçuş kayıt defterine veya diğer ilgili eğitim
belgelerine yetkilendirildiği teorik bilgi dersi için onay kaydı yapma yetkisine sahiptir.
(4) TBÖ, belge düzenlendikten sonra yetki sayısı 6’yı aşmamak üzere bir defa için bu
Talimata göre yetkilendirildiği ana ders kodlarını (010, 021, 040, 060, 080, 090), alt kodlara
veya alt kodları, ana kodlara çevirtmeyi talep edebilir. Ancak TBÖ başvurduğu OEK
aracılığıyla bunun için yeni başvuru formu sunmalıdır.
(5) TBÖ, yetkilendirildiği teorik bilgi derslerini, bu Talimata göre birden fazla OEK’te
verebilir.
Yetkinin geçerliliği, temditi ve sona ermesi
MADDE 18 – (1) TBÖ yetkilerinin geçerliliği, iptal edilmediği veya askıya alınmadığı
veya değiştirilmediği veya sahibi tarafından belge iade edilmediği sürece yetkinin verildiği
tarihten itibaren 3 yıldır. Temdit başvurusu, yetki bitiş tarihinden 30 gün öncesi ve en geç 30
gün sonrası arasında yapılır.
(2) Temdit ile ilgili her türlü başvuru:
(a) Başvuru, aracılığı yapan OEK tarafından 1. Ekteki Dilekçe ve 2 Ekteki TBÖ
Yetkilendirme Başvuru Formunun ön ve arka sayfalarındaki uygun kutular
doldurulup Genel Müdürlüğe sunularak yapılır.
(b) Temdit edilmek istenen her bir dersin kaydı (yetki bitiş tarihinden önceki 12 ay
içerisinde ilgili derslerde en az 15’er saat TBE verme kaydı) hangi OEK ile
ilgili ise o OEK’in Eğitim Müdürünün imzaladığı bir ders kayıt belgesi,
başvuru sahibi TBÖ tarafından sağlanır ve söz konusu başvuru formuna
eklenerek sunulur. Kayıtlar birden çok OEK’e ait ise her bir OEK’ten o
kayıtlar sağlanmalıdır; ancak 15 saatlik ders süresi, son 12 ayda tek bir OEK’te
dolmuşsa yalnızca o OEK’in kaydı yeterli olur. İlgili OEK’ler bu kaydı talep
halinde TBÖ’lere verirler.
(3) Yetki bitiş tarihine kadar son 12 ay içinde ilgili OEK’de yetkili kılındığı derslerde
eğitim verme kaydı bulunmayan ya da yetki bitiş tarihinden 30 gün sonrasını geçiren
TBÖ’ler, temdit için yeniden Genel Müdü-rlükçe duyurulacak oryantasyon sınavına tabi
tutulurlar.
(4) Yetki bitiş tarihini geçiren TBÖ yetkisiz sayılır.
(5) 25/02/2014 tarihinde yayımlanmış “Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Öğretmeni
Yetkilendirme Talimatına” göre Sınırlı Yetki belgeleri de bu maddenin yukarıdaki
hükümlerine tabidir.
GeçiĢ süreci
MADDE 19 - (1) 16/8/2012 tarihli Pilotaj Eğitimi Teorik Bilgi Dersleri Usta Öğreticisi
Yetkilendirme Talimatı’nın yayınlanmasından önce Genel Müdürlük tarafından
değerlendirme uygulamasının başlatıldığı 1/10/2009 tarihinden itibaren yetki seviyesi
belirtilmeden veya yetki seviyesi belirtilerek yetkilendirilmiş TBÖ’ler, bu maddenin birinci
fıkrasında belirtildiği gibi talep etmesi halinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulan
komisyon kararı ile yetkilendirilir, komisyon yetki seviyesini belirlemek için gerektiğinde
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TBÖ’yü mülakâta alır. 01/10/2016 tarihinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Söz
konusu işlemler için tarife uygulanmaz.
GeçiĢ süreci
MADDE 20 - (1) 25/02/2014 tarihli “Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Öğretmeni
Yetkilendirme Talimatı”nın yayınlanması ile bu Talimatın yayımlandığı tarih arasında PPL ve
özellikle CPL yetkisiyle Yetki Belgesi almış TBÖ’ler, yetkilerinin bitim tarihinden önce en
geç iki ayı geçirmemek üzere talep etmeleri halinde ve OEK aracılığıyla başvurdukları TBÖ
Yetkilendirme Başvuru formunda belirttikleri kodlardan Genel Müdürlükçe duyurulacak
tarihlerdeki Oryantasyon Sınavına girerek yetkilerini yükseltebilirler. Yetki bitim tarihinden
sonra TBÖ’nün CPL yetkisi sona erecektir. TBÖ isterse CPL yetkisini oryantasyon sınavına
tabi tutulmadan PPL yetkisine çevirtebilir. Söz konusu işlemler için TBÖ’ye tarife uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Denetlemeler ve Ġdari Yaptırımlar
Denetlemeler
MADDE 21 - (1) Genel Müdürlük, TBÖ ve OEK’in faaliyetlerinin ve kayıtlarının bu
Talimat ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen esaslara uygunluğu açısından haberli veya habersiz
olarak denetler.
(2) Denetlemelerde, asgari 5 pilot adayının katıldığı her kurs döneminde öğrencilere
(pilot adaylarına) denetçiler tarafından bu Talimatın 11. Ekindeki TBÖ ve Eğitim Hakkında
Anket Formu doldurtulurarak ders yetkilisi TBÖ’nün performansı TBE’nin seviyesi ölçülür.
Ġdari yaptırımlar
MADDE 22 - (1) Bu Talimatta belirtilen kurallara uymayan OEK hakkında 2920 sayılı
Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 143’üncü maddesine ve 01/01/2014’te yürürlüğe giren Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik’e
göre işlem yapılır.
(2) OEK ve/veya yetkilendirilmiş TBÖ’ye 2920 sayılı Kanunla belirlenmiş yaptırımlar
yanında aşağıdaki idari yaptırımlar da uygulanır.
(a) Bu Talimata ve ilgili mevzuata aykırı olan yetersizlik veya kusur tespit edilmesi
halinde Genel Müdürlük tarafından TBÖ’ye yapılacak gerekçeli tebligat ve verilecek sürede
aykırılıklar giderilmez ise verilmiş sürenin sonunda yetkinin tümü veya bir kısmı askıya alınır
veya yetki derhal iptal edilir.
(b) Bu Talimata uygun olarak görevlendirildiği halde mazeretsiz olarak
değerlendirmelere katılmayan komisyon üyelerinin komisyondaki görevlerine son verilir ve
bu Talimat kapsamında verilmiş yetkileri askıya alınır.
(c) Bu Talimat ve ilgili mevzuata aykırı olan yetersizlik veya kusur tespit edilmesi
halinde OEK’e ilgili mevzuat gereği idari yaptırım uygulanır.
(ç) Sınav randevusuna mazeretsiz olarak gelmeyen TBÖ adayları, randevu
tarihinden başlayarak 6 ay süreyle sınavlara, eğitimlere alınmazlar.
Yürürlük
MADDE 23 - (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24 - (1) Bu Talimat 25/02/2014 tarihli “Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Öğretmeni
Yetkilendirme Talimatı”nı (SHT-Teorik Bilgi) yürürlükten kaldırır.
Yürütme
MADDE 25 - (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

10

