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SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU – Özet Raporu 

 

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde bulunan Uçak Gövde Motor ve Uçak 

Elektrik Elektronik Bölümleri için T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğünden (SHGM) SHY-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşu yetki belgesi alınmasına 

yönelik çalışmalara 2017 yılında ağırlık verilmiştir. SHY/T-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları 

Yönetmeliği ve Talimatı, Ülkemizdeki hava aracı bakım eğitimi veren kuruluşların sahip olması 

gereken kuralları tanımlayan ve bu kuruluşların yetkilendirilme süreçlerini açıklayan mevzuattır.  

SHGM tarafından SHY-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği kapsamında 

yetkilendirilen kuruluşlar, SHY-66 Hava Aracı Bakım Personel Lisans Yönetmeliğinde belirtilen 

müfredat iskele temel eğitim verme, SHGM adına modül sınavlarını yapma ve modül sınavlarında 

başarılı olan öğrencilere “SHY-147 Eğitim Sertifikası” düzenleme yetkisine sahip olmaktadır. 

Hava aracı bakım eğitimi veren bir kuruluşun SHGM tarafından SHY-147 kapsamında 

yetkilendirilebilmesi için; 

 Eğitim öğretimde kullanacağı sınıflarının, atölye ve laboratuvarlarının, 

 Teorik ve pratik eğitimlere aynı anda katılabilecek azami öğrenci sayılarının, 

 Derslerde alınacak yoklamaların usul ve esaslarının, 

 Hava aracı bakımı ile ilgili oluşturulacak kütüphanenin, 

 Teorik ve pratik eğitimlerde kullanacağı müfredatın SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli 

Lisans Yönetmeliğinde belirtilen modül müfredatlarına uygunluk durumunun, 

 Pratik eğitimlerde kullanılacak alet, ekipman, komponent, sentetik teçhizat, prosedür, vb. 

eğitim yardımcılarının, 

 Teorik ve pratik eğitimi verecek öğretim elemanlarının / görevlilerinin niteliklerinin ve 

yetkilendirilme usullerinin, 

 Teorik ve pratik modül sınav sorularının hazırlanması, güncellenmesi ve güvenliğinin 

sağlanmasının,  

 Teorik ve pratik modül sınavların mevzuat kurallarına uygun olarak yapıldığının, 

 Kuruluştaki tüm uygulama ve işlemlerin ne zaman, nerede, nasıl, niçin ve kim tarafından 

yapıldığını tarif eden Bakım Kuruluşu Açıklamalar Dokümanı (BEKAD) el kitabının 

hazırlanması ve hayata geçirilmesinin, 

 Kuruluşta görev alacak yönetici personelin atama ve yetkilendirme usul ve esaslarının, 

 Kuruluşta oluşturulacak ve sürdürülecek kalite / uyumluluk izleme sisteminin usul ve 

esaslarının, 

 Hava aracı bakım eğitimi ile ilgili kullanılacak alt yüklenicilerin belirlenme, yetkilendirme 

ve denetleme usul ve esaslarının, 

SHGM.lüğü mevzuatına tam uyumlu olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. 

SHY-147 yetki belgesi alınması amacı doğrultusunda Kasım 2017 tarihinde Atılım Üniversitesi Sivil 

Havacılık Yüksekokulunda  “SHY-147 Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Çalışma Grubunun faaliyetleri 

kapsamında; 



 Öğrencilere SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisanslandırma Yönergesinde belirtilen 

kategorilerden; 

o B1.1 Türbin motorlu uçak gövde motor teknisyenliği 

o B1.2 Piston motorlu uçak gövde motor teknisyenliği ve 

o B2 Uçak aviyonik (elektrik-elektronik) teknisyenliği eğitimlerinin verileceği karar 

altına alınmış, 

 SHY-147 organizasyonu belirlenmiş ve Mütevelli Heyeti tarafından sorumlu yönetici, 

eğitim müdür, sınav müdürü ve uyumluluk izleme müdürü kadrolarına atamalar yapılmış, 

 SHY-66 ve 147 mevzuatına yönelik Sivil Havacılık Yüksekokulu öğretim elemanlarına / 

görevlilerine eğitimler verilmiş, 

 Mevcut müfredatın teorik ve pratik alanlarda SHY-66 müfredatı ile olan uyum durumu 

incelenmiş, 

 Pratik eğitim kapsamında yaptırılacak uygulamalı eğitim listesi taslağı hazırlanmış ve 

öğrencilere verilecek uygulamalı eğitim kayıt defteri taslağı oluşturulmuş, 

 SHGM tarafında organize edilen hava aracı bakım eğitimi alanında bölümleri olan 

üniversite ve yüksekokulların davet edildiği 27 Aralık 2017 ve 27 Şubat 2018 tarihindeki 

toplantılara iştirak edilerek Atılım Üniversitesi temsil edilmiştir. 27 Şubat 2017 tarihli 

toplantıda Atılım Üniversitesi tarafından SHY-147 yetki belgesi alma konusunda yapılan 

çalışmaları özetleyen bir sunum yapılmıştır.  (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-

duyurular/5677-hava-araci-bakimi-iliskili-ogretim-programlari-bulunan-universitelerle-

toplanti-gerceklestirildi) 

 SHY-147 yetki belgesine sahip olan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Fakültesine 15 Şubat 2018 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve SHY-147 konusunda 

sürdürülen faaliyetler yerinde incelenmiş ve bilgi alınmıştır. 

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunun 2018 yılı sonuna kadar SHY-147 belgesi alması 

hedefine yönelik çalışmalar sürüdürülmektedir. 
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