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Amaç
MADDE 1  -(1) Bu Talimatın amacı, tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasında görev

alacak kişilere verilecek yetkinlik esaslı eğitim ve değerlendirmeler ile   eğitimi icra edecek eğitim
kuruluşları ve işletmelerin yetkilendirilmesine ve denetlenmesine 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 ve diğer rollerde 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 tarihli 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,Teknik Talimatlara (Doc
9284) ve ICAO Doc 10147'ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 -(1) Bu Talimatta geçen;
a) Asesör: Farklı görevlerde çalışan kursiyerlerin eğitimini başarıyla tamamlaması ve

değerlendirme süreçlerinin ardından eğitim programının etkinliğini değerlendirmekten ve işverenin
sürekli gelişimine yönelik geri bildirimleri oluşturmaktan sorumlu kişiyi,

b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) Belirlenmiş Posta İşletmeleri: Teknik talimatların ilgili hükümlerine tabi olmak kaydıyla,

havayoluyla taşınacak ve posta olarak kabul edilecek tehlikeli madde gönderileri için yetkilendirilmiş
posta işletmelerini,

ç) Bireysel çalışmaya dayalı uzaktan eğitim: Kursiyerin hizmetine sunulmuş olan video,
sunum, not vb. kurs materyali üzerinden kursiyerin bireysel olarak eğitim aldığı, kursiyerin eğitimi
belirli bir zaman dilimi içerisinde veya kendi inisiyatifindeki zaman diliminde tamamlamasının
beklendiği ve değerlendirmenin belirlenen bir mekanda sınav gözetmenliği altında gerçekleştirildiği
eğitimi,

d) Çalışan: Havacılık sektöründe tehlikeli maddeler ile ilgili iş ve eylemlerde bulunan ve
görev alanına göre CBTA kapsamında tehlikeli maddeler eğitimi almış kişiyi,

e) CBTA:  Performans standartlarına ve bunların ölçülmesine dayalı, eğitimin belirlenmiş
performans standartlarına uygun şekilde geliştirilerek oluşturulduğu yetkinlik esaslı eğitim ve
değerlendirmeyi,
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f) DGR: IATA tarafından, ICAO Doc 9284 - Teknik Talimatlara dayanılarak oluşturulan
tehlikeli maddeler kurallarını,

g) E-learning: Eğitim ve öğrenim programının donanım ve yazılım teknolojileri vasıtasıyla bir
eğiticiye bağlı olmaksızın, çalışma notları, videolar, animasyonlar kullanılarak verildiği, öğrenme
sürecinin belli kısımlarında kursiyeri değerlendirmek amaçlı kısa soru ve alıştırmaların yer aldığı ve
kursiyerin ara süreçte yanlış cevap verdiği sorulara dair doğru cevaplar ile gerekli açıklamalara anlık
olarak ulaşımının sağlandığı eğitim modelini,

ğ) Eğitici: Eğitim kuruluşlarında, işletmelerde ve üniversitelerde bu Talimat kapsamında
gerçek kişilere tehlikeli maddeler eğitimi verecek, uygun niteliklere sahip kişileri,

h) Eğitici öncülüğünde fiziki sınıf eğitimi: Kursiyer ve eğiticinin, zamanı ve yeri önceden
belirlenmiş, grup çalışmaları ile interaktif öğretim oturumlarını içerebilen, bir eğitmen liderliğinde
icra edilen yüz yüze eğitimi,

ı) Eğitim: Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimini,
i) Eğitim El Kitabı: Eğitim kuruluşlarında gerçekleşen eğitimlerde; eğitimin amacını,

kapsamını, görev esaslı tehlikeli maddeler ana ve alt konularını, performans kriterlerini, kullanılacak
eğitim ve değerlendirme metotlarını, eğitim programlarını, eğitim sürelerini,ders geçme notunu,
devam-devamsızlık durumunu, eğitim sürecindeki roller ve sorumlulukları, eğitim kayıtlarının
saklanma usullerini, eğitim katılım şartlarını, azami sınıf  mevcudunu ve diğer tüm hususları içeren
işletme bünyesinde oluşturulması gereken kitabı

j) Eğitim kuruluşu: Üçüncü şahıslara ticari amaçlı olarak bu Talimat kapsamında tehlikeli
maddeler eğitim hizmeti vermek üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen işletmeler,
üniversiteler ve eğitim kuruluşlarını,

k) Eğitim merkezi: Eğitim kuruluşları ve işletmelerin, bu Talimat kapsamında belirlenen
eğitim faaliyetlerini icra ettikleri; yeterli derslik, teknik malzeme ve görsel materyal ile donatılmış
mekanı,

l) Eğitim programı: Eğitim kuruluşları ve işletmelerin verecekleri eğitim konularını,
sürelerini vb. hususları içeren programı,

m) Eğitim tasarımcısı: Eğitimde kullanılacak eğitim materyallerinin, farklı görev alanlarına
yönelik eğitimlerin verilme metotlarının, eğitim sonunda yapılacak ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinin belirlenmesinden sorumlu kişiyi,

n) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
o) Grup tartışması: Belli bir senaryoya dayalı olan, kursiyerlerin varsayıma  dayalı bir durum

içerisinde görüşlerini bildirmelerini, bir faaliyette bulunmalarının veya durumu çözmelerinin
istendiği eğitim modelini,

ö) Eğitim yetki belgesi: Eğitim kuruluşları ve işletmelere bu Talimat kapsamında üçüncü
şahıslara ticari amaçlı tehlikeli maddeler eğitimi vermek üzere Genel Müdürlükçe verilen yetki
belgesini,

p) IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğini,
r) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
s) ICAO-TI Doc 9284-AN/905: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, tehlikeli maddelerin

havayoluyla emniyetli taşınması için teknik talimatı,
ş) ICAO Doc 9481-AN/928: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, tehlikeli madde içeren

havayolu olayları için acil müdahale rehberini,
t) ICAO Doc.10147: Tehlikeli Maddelerin eğitim ve değerlendirmesinde yetkinlik esaslı

yaklaşım rehberini,
u) İşbaşı eğitimi: Belirlenmiş görev alanlarında verilen eğitim sonunda yapılacak

değerlendirmede; çalışanın gerçek çalışma ortamında yetkili bir gözetmen eşliğinde verilen işi
gerçekleştirirken esas alınacak performansını,

ü) İşletme: Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
ve 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
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Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre yetkilendirilmiş havacılık kuruluşlarını,
v) Kursiyer: Kendi görev alanındaki iş performansının gelişimine doğrudan katkı sağlayacak

yetkinlik kazanımının oluşturulmasına yönelik öğrenme sürecine aktif katılım sağlayarak görev
alanına uygun eğitimi alacak kişiyi,

y) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
z )  Risk   tabanl ı  denet im model i :  Denet im faa l iye t le r in in  p lanlanmasında  ve

önceliklendirilmesinde, denetimi yapılacak işletmenin ve eğitim kuruluşunun risk parametreleri,
uyumluluk parametreleri ve emniyet performansı parametrelerinin değerlendirilmesinin göz önüne
alındığı denetim modelini,

aa) Sanal sınıf eğitimi: Eğitim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
planlandığı ve yürütüldüğü, kursiyer ile eğiticinin ve kursiyerlerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat eğitici tarafından aynı mekanda bulunma zorunluluğu
olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği eğitimi,

bb) Sanal simülasyon: Gerçek çalışma ortamının sanal olarak oluşturulduğu, özellikle gerçek
çalışma ortamının bulunmadığı veya giriş kısıtlamalarının bulunduğu durumlarda kullanılabilen,
gerçek hayatta deneyimlenmesi güç olan tüm senaryoları içerebilen eğitim metodunu,

cc) Tanımlanmış iş kolları: Tehlikeli maddeler ile ilgili farklı iş ve işlemlerde görev alan
personelin ifa ettiği görevleri,           

çç) Temel eğitim: Bu Talimat kapsamında, çalışanların görev alanlarına göre bu Talimatın
ekinde yer alan tablolar dikkate alınarak yetkinlik esaslı eğitim ve değerlendirme kapsamında
oluşturulmuş başlangıç eğitimini,

dd) Üniversite: Yüksek Öğretim Kurumu kapsamında sivil havacılıkla ilgili bölüm
öğrencilerine tehlikeli maddeler eğitimi veren yüksek öğretim kuruluşlarını,

ee) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ff) Yenileme eğitimi: Temel eğitimi alan personele bu Talimat kapsamında 24 ayda bir

verilmesi gereken eğitimi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kuruluşlarının Genel Hükümleri ve Yetkilendirilme Esasları

Eğitimin verilmesi/teminine yönelik genel hükümler
MADDE 5 -(1) Eğitimler, bu Talimatın 8 inci maddesi kapsamında Genel Müdürlük tarafından

uygun olarak değerlendirilmiş eğiticiler tarafından verilir.
(2) Tehlikeli madde temel eğitiminin 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.

(3) Eğitim kuruşları ve işletmeler bünyesinde verilecek CBTA esaslı tehlikeli maddeler
eğitimlerinde  kullanılacak eğitici öncülüğünde fiziki sınıf eğitimi, uzaktan eğitim, e-learning, sanal
simülasyon ve grup tartışması gibi farklı eğitim metodlarının  ilgili işletme el kitabı veya eğitim el
kitabında belirlenmesinden,  Genel Müdürlüğe sunulup onay alınmasından sorumludur. CBTA esaslı
tehlikeli maddeler eğitimlerinde kullanılabilecek eğitim metodlarından olan uzaktan veya sanal sınıf
eğitimleri için ise; 14/12/2021 tarih ve 11958 sayılı UOD-2021/2 Genelgesinde belirtilen
gerekliliklerin sağlandığıyla ilgili belgelerin  Genel Müdürlüğe sunulmasından sorumludur.

(4) Eğitim alacak kişilerin eğitim programında belirtilen derslere asgari %70 oranında
katılımı zorunludur.
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(5) Sınavlar veya değerlendirmeler, eğitim kuruluşları ve işletmeler tarafından yapılır. Eğitime
katılan kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için sınav veya değerlendirmelerden 100 puan üzerinden
minimum 80 puan almaları gerekir. Sınavda veya değerlendirmede başarılı olamayan kursiyerler, 10
gün içerisinde bütünleme sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamayan kursiyerler eğitimi
yeniden almak zorundadır. Eğitim kuruluşları için işbaşı eğitimi (OJT) kapsam dışı olmakla birlikte,
verdikleri eğitim sonrasında kursiyerin OJT değerlendirmesi, kursiyerin çalıştığı/çalışacağı iş yeri
tarafından yapılarak eğitim kuruluşu tarafından kayıt altına alınmalıdır.

(6) Eğitici öncülüğünde fiziki sınıf eğitimlerinde sınıf mevcudu yirmi (20) kişiyi geçmeyecek
şekilde eğitim programının düzenlenmesi gerekmektedir.

Yetki belgesi alması için ibraz etmesi zorunlu belgeler
MADDE 6  -(1) 3. şahıslara CBTA esaslı tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi verme yetki

belgesi talebinde bulunan eğitim kuruluşları,
a) Başvuru resmi yazısı,
b) Temsil ve ilzama yetkili olanların 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun 18 inci maddesi

kapsamında alınmış güncel adli sicil kayıt belgesi,
c) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,
ç) Tapu mülkiyeti veya kira sözleşmesinin bir sureti,
d) Eğitim kuruluşunun faaliyetlerine ait güncel tarihli Ticaret Sicil Gazetesi,
e) Ticaret Odalarından alınmış "Oda Sicil Kayıt Belgesi" nin sureti,
f) Eğitim kuruluşlarında, biri tam zamanlı olmak kaydıyla en az iki eğiticinin, eğitim

tasarımcısının ve asesörün istihdam edildiğini gösterir sigorta işe giriş bildirgesi ile hizmet
sözleşmeleri ve ilgili atama yazıları,

g) Eğitim kuruluşları  için; CBTA esaslı tehlikeli maddeler eğitiminde görev alacak personelin
görev ve sorumlulukları, eğitim programları, eğitimde kullanılacak görsel ve basılı eğitim
materyalleri, azami kursiyer sayısı, ders geçme notu, ders devam zorunluluğu, eğitim sonunda
yapılacak sınav ve/veya değerlendirme metotları, soru bankası, öğrencilere eğitim sırasında
dağıtılacak çalışma kitapları, alıştırma soru kitapçıkları, eğitim sonunda yapılacak anket ve OJT
eğitimi ve değerlendirme yapılacaksa  buna ilişkin hazırlanan OJT değerlendirme formu v.b. hususları
içeren Eğitim El Kitabı,

ğ) ICAO Doc.9284 TI, 9481 ve IATA DGR Manueline erişim abonelikleri,
h) Yükseköğretim Kurulu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kuruluşu olarak

yetkilendirildiğini gösterir belge,
ı) Her kursiyer için yeterli masa, sandalye, çalışma tahtası, bilgisayar, yansı, konuyla ilgili

duvar resimlerinin mevcut olduğuna dair kanıtlar,
i) Hizmet bedeli

ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapmakla yükümlüdür.
(2) Genel Müdürlük kendi düzenlediği veya www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden

sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.
(3) Eğitim kuruluşlarının bu maddenin (1) inci fıkrasında belirtilen başvuru için gerekli

belgeleri incelendikten sonra uygun görülmesi halinde yerinde denetim gerçekleştirilir.
(4) Durumları bu Talimat hükümlerine uygun bulunan? gerçek veya tüzel kişiler adına Genel

Müdürlük tarafından, Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen ücretin yatırılmasını müteakip,
süresiz olarak "CBTA Esaslı Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi"
düzenlenir.

Hizmet içi eğitim veren işletme ve üniversiteler için gereklilikler
MADDE 7  -(1) İşletmenin hizmet içi ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylı eğitim

programı kapsamında üniversitenin kendi öğrencilerine farklı iş kollarında eğitim vermesi
durumunda; hizmet içi eğitim usul ve esaslarına yönelik İşletme El Kitabı Bölüm D, Kabin ekibi
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eğitim el kitabı ve Yer İşletme El Kitabında veya ilgili el kitabında prosedürler oluşturulur.
(2) En az bir eğiticinin, eğitim tasarımcısının ve asesörün tam zamanlı olarak istihdam

edilmesi gerekmektedir.
(3) İşletmeler ve üniversiteler, kendi personeli ve öğrencilerine, bu Talimatın 6 ıncı

maddesinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimini hizmet içi
veya üniversite bünyesinde verebilirler. İşletmelerin hizmet içi verdiği CBTA esaslı tehlikeli maddeler
eğitim kayıtlarını kamu uygulamaları merkezi sistemi üzerinden kayıt altına alması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CBTA Esaslı Tehlikeli Maddeler Eğitiminde Görev Alacak Roller ve Gereklilikler

Tehlikeli madde taşımacılığı eğiticisi/asesör olma gereklilikleri
MADDE 8  -(1) Eğitim kuruluşlarında ve işletmelerde eğitim verecek ve/veya asesörlük

görevini ifa edecek kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir:
a) Tehlikeli madde gönderi paketlerinin hazırlanmasından sorumlu personel ile tehlikeli

madde içeren gönderilerin işlenmesinden veya kabulünden sorumlu personele eğitim verecek
eğiticiler için lisans, diğerleri ve asesörler için asgari lise diploması,

b) Tehlikeli madde kabul ve elleçleme işlemleri ya da tehlikeli maddelerin emniyetli
operasyonları ile ilgili uçuş operasyonlarında veya kargo operasyonlarında en az 3 (üç) yıl tecrübeye
sahip olduğunu gösteren belge,

c) Yeni görevlendirilecek eğiticiler için YDS sınavından İngilizce için en az 60 puan veya
güncel "ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" kapsamında İngilizce için
eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 60 YDS puanına eşdeğer olduğu kabul edilen puanın
alındığına dair belge veya İngilizce ICAO Seviye 4 yeterliliğine ilişkin belge,

ç) Bu Talimatın yayımlandığı tarih itibariyle eğitim verdiği ilgili kategoride geçerli tehlikeli
maddeler temel veya yenileme eğitimi sertifikası veya tanımlanmış iş kollarına yönelik yetkili bir
kuruluştan ilgili yetkinlik esaslı tehlikeli maddeler eğitimi almış olmak,

d) Yeni görevlendirilecek eğiticiler için IATA'dan veya IATA'nın yetkilendirdiği bir kuruluştan
alınan; 1, 2, 3, 6 kategorilerine yönelik olarak "Tehlikeli Madde Eğiticileri İçin Mesleki Beceriler"
eğitimi veya 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kategorilerine yönelik olarak "Tehlikeli Maddeler Eğitici
Teknikleri" eğitimi sonucunda düzenlenen eğitici belgesinin sureti veya IATA'dan alınmış tehlikeli
maddeler eğiticilerine yönelik CBTA esaslı eğitim sertifika sureti,

e) Yetki belgesi kapsamında, çalıştığı veya çalışacağı eğitim kuruluşu veya işletme ile taraflar
arasında yapılmış hizmet sözleşmesi.

(2) Eğiticiler için 24 aylık periyotlarda ilgili iş kolunda eğitim vermiş olması, yokluğunda
ilgili görev alanında temel eğitimi almış olması, bununla birlikte eğiticinin birbirini takip eden 5 (beş)
yıl içerisinde eğitim vermemesi durumunda ise bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüm
kriterleri sağladığına dair belgelerle birlikte yeni başvuru yapılması gereklidir.

(3) İşletme ve eğitim kuruluşları bünyesinde asesör rolünü; gerekli olduğu durumlarda ve bu
Talimatta belirtilen ilgili tüm şartları sağladığında işveren de üstlenebilir.

Eğitim tasarımcısı genel gereklilikleri
MADDE 9 -(1) Eğitim tasarlayacak kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir:
a) İlgili görev alanında geçerli tehlikeli maddeler temel veya yenileme eğitimi sertifikası veya

tanımlanmış iş kollarına yönelik yetkili bir kuruluştan ilgili yetkinlik esaslı tehlikeli maddeler eğitimi
almış olmak,

b) Çalıştığı veya çalışacağı eğitim kuruluşu veya işletme ile taraflar arasında yapılmış hizmet
sözleşmesi,

c) Görev alanına yönelik asgari 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak,
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ç) IATA'dan alınmış tehlikeli maddeler eğitim tasarımcılarına yönelik CBTA eğitimi veya
MEB/YÖK tarafından onaylanmış bir kurum/kuruluştan alınan eğitim tasarımı, soru hazırlama
teknikleri, sunuş teknikleri, sınıf yönetimi ve benzeri konuları içeren eğitim belgesinin mevcut
olması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Kuruluşu ve İşletmeler ile Eğitici/Asesör ve Tasarımcının Görev ve Yükümlülükleri

Eğitim kuruluşları ve işletmelerin görev ve yükümlülükleri
MADDE 10 -(1) İşletmeler ve eğitim kuruluşları, bu Talimat kapsamında geçen gereklilikleri

kapsayacak şekilde tanımlanmış iş kollarına uygun olarak eğitim içeriklerini belirlemekten
sorumludur. Buna ilaveten, eğitim tasarımcısı tarafından oluşturulmuş CBTA esaslı eğitim ve
değerlendirme programının bu Talimatta geçen tüm gereklilikleri kapsadığına ilişkin belgelerin Genel
Müdürlüğe sunulması ve onay alınmasına müteakip CBTA eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.

(2) İşletmeler, kendi bünyesinde tehlikeli maddelerle ilgili iş ve işlemlerde görev yapan
personelinin CBTA esaslı eğitime dayalı ihtiyaçlarının belirlenmesinden, yetkinlik esaslı eğitim
tasarlanmasından, oluşturulmuş eğitim programlarının çalışan personel için uygunluğunun
değerlendirmesinden, farklı gruplara yönelik farklı eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden ve işbaşı
eğitimlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

(3) Eğitim kuruluşları, tehlikeli maddelerle ilgili iş ve işlemlerde görev yapan/yapacak olan
kursiyerlerinin CBTA esaslı eğitime dayalı ihtiyaçlarının belirlenmesinden, yetkinlik esaslı eğitim
tasarlanmasından, oluşturulmuş eğitim programlarının kursiyerler için uygunluğunun
değerlendirmesinden, farklı gruplara yönelik farklı eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden ve işbaşı
eğitimlerinin gerçekleştirildiğinin takibinden sorumludur.

(4) Hizmet içi eğitim sağlayacak yeterli kaynağı ve altyapısı bulunmayan işletmeler, bu
hizmeti eğitim kuruşlarından temin edebilirler. İşletme, eğitimi dışarıdan hizmet alım yöntemiyle
almış olsa bile bu Talimatın 7 inci maddesinde geçen sorumluluklarından muaf tutulamaz.

(5) CBTA esaslı eğitim ve değerlendirme programının içeriğinin belirlenmesi için bu
Talimatın yayımlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay süreyle mevcut eğitim içerikleri kullanılabilecek
olup bu tarihten sonra Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmış CBTA esaslı eğitim içeriklerinin
kullanılması zorunlu hale gelecektir.

(6) İşletmeler çalışanlarına, eğitim kuruluşları ise kursiyerlerine çalıştığı veya çalışacağı her
bir görev alanına uygun CBTA esaslı tehlikeli maddeler eğitim programlarının ICAO-TI'a uygun olarak
oluşturulmasından ve eğitimlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

(7) İşletmeler, tanımlanmış iş kolları kapsamında çalışana verilen eğitim programlarının
üzerinde anket, mülakat, değerlendirme sonuçlarının analizi ve olay/kaza trendleri ile hata oranlarını
dikkate alarak eğitim programları üzerinde değerlendirmede bulunmaktan, eğitim içeriği ve metotları
üzerinde iyileştirme yapılmasından ve bu durumun Genel Müdürlüğe bildirilmesinden sorumludur.

(8) İşletme; çalışanın tanımlanmış iş kolu kapsamına giren ancak çalışanın sıklıkla
gerçekleştirmediği görevleri ifa etmesine yönelik olarak 24 aylık süreç dolmadan da daha dar
kapsamlı çalışanın eğitim almasından sorumludur. Buna ilave olarak çalışanın; işletmeden veya eğitim
kuruluşundan almış olduğu eğitimle ilgili konulara 24 aylık süre içerisinde eğitim tazelemesi
gerektirecek seviyede güncelleme geldiğinde de güncellemelere yönelik ilave eğitim alması
sağlanmalıdır. Bununla birlikte işletme bünyesinde çalışan her bir personelin 3 ay ve üzerindeki
sürede görevinden ayrı kalması halinde, işverenin sorumlulukları bu Talimat Ek'inde yer alan Tablo-
5`te belirtilmektedir.

(9) 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
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ihtiyaç dahilinde farklı bir yerde eğitimlerini icra edebilirler.
(10) Tehlikeli maddeler eğitim modülünde işletme; ilgili görev alanında çalışan personelin işe

başlamadan önce OJT eğitiminin ve değerlendirmesinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bununla
birlikte işletme bünyesinde OJT değerlendirmesi yapacak kişinin asgari ilgili görev alanında
minimum 3 (üç) yıl deneyime sahip olması ve ilgili görev alanına ilişkin güncel tehlikeli maddeler
eğitiminin bulunması gerekmektedir.

(11) İşletme bünyesinde tehlikeli maddelerle ilgili iş ve işlemlerde görev alan personelin,
CBTA esaslı eğitime dayalı ihtiyaçlarını belirlemek, oluşturulmuş eğitim programının etkinliğini
değerlendirmekten işletme sorumludur. İşletme, CBTA esaslı eğitim ve değerlendirme programının
ulusal ve uluslararası tüm gereklilikleri kapsamasından sorumludur.

Eğitim kuruluşları ve işletmelerin sorumlulukları
MADDE 11 -(1) Eğitim kuruluşları ve işletmeler;
a) Bu Talimatın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerde oluşabilecek

değişiklikleri otuz (30) gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmekle,
b) Eğitim merkezlerinde bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve dokümanların sürekli

olarak çalışır, kullanılabilir, güncel ve istenen şartlara uygun olmasını sağlamakla,
c) Sahip olunması gereken fiziki şartların devamlılığını sağlamakla,
ç) Kursiyerlerin ve eğiticilerin derslere devamlılıklarını sağlamak, sınıf eğitimlerinde ad ve

soyadları yazılı olacak şekilde eğiticilerce imzalanmış kursiyer devam çizelgelerini günlük olarak
tutmak veya uzaktan/sanal eğitimlerde bahsi geçen kayıtların ilgili eğitim sisteminde elektronik
olarak tutulmasını sağlamakla,

d) Gerekli ve yeterli sayıda eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda
bulundurmakla,

e) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,
f) Denetim ve inceleme yapmakla görevli olan Genel Müdürlük personeline gerekli bilgi ve

belgeleri ibraz etmekle,
g) Üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere bu Talimatın 6 inci maddesi kapsamında

yetkilendirilen eğitim kuruluşları işletmeler ve üniversiteler, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak
çalıştırdığı eğiticilerin, eğitim tasarımcılarının ve asesörün görevlerinin sona ermesi veya yeni
istihdamı durumunda, on beş (15) gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmekle,

ğ) Eğitim dokümanlarının güncel ve yeterli sayıda olmasını temin etmekle yükümlüdür.
(2) Eğitim kuruluşu ve işletmeler, verilen eğitimlere ilişkin kayıtların en az üç (3) yıl süreyle

saklanmasından sorumludur.
(3) Eğitim kuruluşları işletmeler ve üniversiteler, Genel Müdürlüğe beyan ettikleri bilgi, belge

ve dokümanların doğruluğundan sorumludur.

Eğiticinin görev ve yükümlülükleri
MADDE 12 -(1) Eğitim kuruluşları, işletmeler veya üniversitelerde görev alacak eğiticiler;
a) Bu Talimat ekinde yer alan Tablo 1'de belirtilen görev alanlarına uygun eğitim konularında

eğitim vermekle,
b) Eğitimlerde, 6 ıncı 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 görev alanında eğitim vermekle,
e) Genel mesleki saygınlık ve etik kuralları çerçevesinde eğitim vermekle,

yükümlüdürler.
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Asesörün görev ve yükümlülükleri
MADDE 13  -(1) Eğitim kuruluşları ve işletmelerde asesör olarak görev yapacak personel,

çalışanları iş başında gözlemleyecek, devamlı gelişimin var olduğundan emin olacak; kursiyer ve
eğitmen geri bildirimlerini, olay rapor/bildirimlerini, denetim sonuçlarını, eğitim içeriği ve sınav
sonuçlarını analiz ederek eğitim birimine eğitimin etkinliğine yönelik geri bildirimde bulunmakla
yükümlüdür.

Tasarımcının görev ve yükümlülükleri
MADDE 14  -(1) İşletmelerde ve eğitim kuruluşlarında eğitim tasarımcısı olarak görev

yapacak personel, eğitim ve değerlendirme metodlarını incelemekle, görev alanına göre konu
başlıklarında eğitim alan farklı kursiyer gruplarının değerlendirme metodlarını belirlemekle ve eğitim
programını planlamakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
CBTA Esaslı Eğitimin Değerlendirme Esasları

Değerlendirme esasları
MADDE 15  -(1) İşletmeler ve eğitim kuruluşlarında gerçekleştirilecek eğitimin sonunda

eğitim programı ve içeriğinin etkinlik değerlendirmesi yapılmalıdır. Yapılacak değerlendirmede;
kursiyer, eğitici ve asesör geri bildirimleri esas alınarak aşağıdaki değerlendirme yöntemleri
kullanılmalıdır.

a) Anket: Kursiyerler ile eğitici ve asesör eğitim sonrası ankete tabi tutulabilir. Anket isimsiz
olarak belirlenen bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilir. Anket soruları ucu açık veya kapalı
cevaplı şekilde olabilir.

b) Mülakat: Kursiyerler ile eğitici ve asesör eğitim sonrasında birbirinden ayrı olarak
mülakata tabi tutulabilir. Bunun amacı, her iki grubun da eğitimi farklı bir bakış açısıyla
yorumlayabilmesidir. Mülakat, anket soruları gibi ucu açık veya kapalı cevaplı olmakla birlikte
mülakat sorularının karşılıklı tartışma ortamının oluşmasına sebep olmasının önüne geçilmelidir.

c) Eğitim değerlendirme sonuçlarının analizi: Bu analiz yöntemi, kursiyer, eğitici ve
asesör geri bildirimleri esas alınarak, eğitimde kullanılan eğitim materyalleri ile görev alanları için
beklenen yetkinlik arasında tutarsızlık olup olmadığının belirlenmesinde kullanılabilir. Bu kapsamda
kursiyerlerin büyük çoğunluğunun bir soru grubuna hatalı cevap verdiği durumlarda, eğitim tasarımı ve
kullanılan eğitim materyalinin o görev alanı için gerekli olan yeterliliğinin gözden geçirilmesi
sağlanır. 

ç) Olay/kaza trendleri, hata oranları: İşletme bünyesinde gerçekleşen tehlikeli madde olay
ve/veya kaza rapor bildirimleri ve istatistikleri dikkate alınarak eğitimin içeriği ve eğitim programı
değerlendirmesi yapılmalıdır.

d)  İşbaşı eğitimlerindeki gözlemler: Verilen eğitim sonunda gerçekleştirilen işbaşı
eğitimlerindeki gözlemler, çalışanın gerçek çalışma ortamında yapılmasından ve denetimlerin
habersiz gerçekleştirilmesinden ötürü eğitim değerlendirme metodlarında önemli veri sağlayacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim ve İdari Yaptırımlar

Denetim
MADDE 16  -(1) Bu Talimat kapsamında bahsi geçen eğitim kuruluşları, işletmeler ve

üniversiteler Genel Müdürlüğün denetimine tabidir.
(2) Denetimler, Genel Müdürlük risk tabanlı denetim modeli kapsamında veya 24 ayı
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geçmeyen aralıklarda planlı veya plansız olarak yapılır.

İdari yaptırımlar
MADDE 17  -(1) Bu Talimatta belirtilen kurallara uymayan işletmeler, eğitim kuruluşları ve

üniversitelere, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesinde veya 29/01/2013
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para
Cezaları Hakkında Yönetmelikte belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Genel Müdürlükçe yapılan denetimler veya incelemeler neticesinde, bu Talimatta
belirtilen asgari şartların kaybedildiğinin tespiti halinde, eğitim kuruluşları,  işletmeler ve
üniversiteler  yazılı olarak uyarılarak eksikliklerini tamamlamamaları için 3 (üç) aya kadar süre
tanınır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tanınan süre sonunda eksikliklerini gideremeyen
eğitim kuruluşu işletmeler ve üniversitelerin yetkisi 3 (üç) ay süreyle askıya alınır. Yetkileri askıya
alınan eğitim kuruluşları işletmeler ve üniversiteler, 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 işletmeler ve üniversitelerin eğitim verme yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal
edilir.

(5) Eğitim yetki belgesi iptal edilen eğitim kuruluşları işletmeler ve üniversitelerde eğitimini
tamamlamamış kursiyerlerin eğitim ücretleri işletmeler, eğitim kuruluşu ve üniversiteler tarafından
kursiyere iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Diğer Hükümler
MADDE 18 -(1) Genel Müdürlük; eğitim kuruluşları, işletmeler ve üniversitelerden, ulusal ve

uluslararası mevzuat değişikliklerine göre ilave görev ve yükümlülükler isteyebilir.
(2) Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesi, adına düzenlenenler dışında

kullanılamaz ve devredilemez.

Geçiş Süreci
GEÇİCİ MADDE 1 -(1) Bu Talimatın yayımlanmasından önce eğitim kuruluşları, işletmeler

ve üniversiteler bünyesinde yetkilendirilmiş olan ve bu talimatın yayımlandığı tarih itibariyle eğitici
belgesi geçerli olan eğiticiler CBTA esaslı tehlikeli maddeler eğitimi verebilecektir. Bununla birlikte
bu Talimat yayımlanmadan önce tehlikeli maddeler eğitimi vermek üzere Bakanlık veya Genel
Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ancak birbirini takip eden 5 (beş) yıldan daha fazla süreli
tehlikeli maddeler eğiticiliğinden uzak kalmamış eğiticiler ise bu Talimatın 8 inci maddesinin (1) inci
fıkrasının (a) ve (c) bendlerinde belirtilen diploma ve dil yeterliliği şartlarından muaf tutularak Genel
Müdürlüğümüzden yeniden onay almak kaydıyla CBTA esaslı tehlikeli maddeler eğitimi
verebilecektir.

(2) Bu Talimat yayımlanmadan önce ilgili kategoride tehlikeli maddeler eğitimi almış ve
sertifika geçerliliği devam eden çalışanların geçerlilik süresi devam ettiği süre dahilinde yeniden
CBTA esaslı tehlikeli maddeler almasına gerek olmamakla birlikte sertifika geçerlilik süresi
dolmasından önce bu Talimat kapsamında görev alanına uygun CBTA esaslı tehlikeli maddeler eğitimi
alması zorunludur.

Yürürlük
MADDE 19 -(1) Bu Talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 20 -(1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

EKLER:
EK-1 - TALİMAT EKLERİ
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