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1.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; kursiyerlerin/katılımcıların görevi ile ilgili konularda
yetişmelerini sağlamak, bilgi, beceri ve verimliliklerini artırmak, sonraki görevlere
hazırlanmalarını sağlamak için gerekli olan planlı eğitim faaliyetlerinden, uzaktan eğitim
yöntemiyle gerçekleştirilecek olanların ilkelerini ve uygulanmasına yönelik esasları ile
değerlendirme usullerini belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde uzaktan eğitim
yöntemiyle düzenlenecek eğitimleri, uzaktan eğitim materyallerinin hazırlanmasını ve
sınavlarının yapılma şekli ile uzaktan eğitime ilişkin diğer hususları ve yapılacak ödemeleri
kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve DHMİ Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine, Hava
Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği
(SHY/ATSEP), Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme
Yönetmeliği (SHY65.01), Hava Trafik Kontrol Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar Talimatı
(SHT-ATCO/EĞİTİM), Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme
Yönetmeliği (SHY 65.07) Havacılık Bilgi Yönetimi Hizmet Üniteleri Eğitim Talimatı (SHT –
EĞİTİM/AIM), Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (SHT-17.2),
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Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı (SHT-EĞİTİM/HAD) hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
Daire Başkanlığı: DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında yer alan Daire Başkanlıklarını,
Ders İçeriği: Uzaktan eğitim uygulamalarının temel eğitim malzemeleri olan ders kitabı,
yardımcı kitap, kaynak dokümanlar, çoklu ortam yazılımları, ses ve video kayıtları, etkileşimli
ve etkileşimsiz alıştırmalar, ödev ve projeler, işbirliğine dayalı etkinlikler, ders izlencesi
(programı) ve benzeri öğretim materyallerinin kapsadığı içeriği,
Eğitim Faaliyeti: DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli ile diğer Kamu
ve Özel Kurum/ Kuruluşlardan katılım sağlayan yerli ve yabancı personeli yetiştirmek amacıyla
düzenlenen kurs, seminer, sempozyum, çalıştay vb. her türlü faaliyeti,
Eğitim Yönetim Sistemi (EYS): Uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, farklı
biçimlerdeki ders içeriğinin, etkileşimli alıştırmaların, öğrenci bilgilerinin, bilgi paylaşımı ve
iletişim amacıyla kullanılan tekniklerin, öğrenci kayıtlarının, yoklama verilerinin, eğitimlere ait
raporların vb. depolandığı ve yayımlandığı e-öğrenme sürecinde kullanılan bilgisayar
yazılımını,
Eğitim Programı: Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim müfredatını,
E-İçerik: Elektronik ortamda ses, video, e-kitap gibi teknolojiler üzerinden sunulan içeriği,
Etkileşim: Kursiyer, içerik ve öğretim görevlisi arasındaki iletişimin elektronik ortamda
sunulan e-posta, forum, sohbet ve sanal sınıf gibi araçlarla eş zamanlı veya farklı zamanlı olarak
sağlanmasını,
Uzaktan Eğitim Sorumlusu: Uzaktan eğitim ile yürütülen eğitim programına ait eğitim
içeriklerinin temini, eğitimin Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden sunulması ve yürütülmesi ile
ilgili her türlü idari ve teknik konuda koordinasyonu sağlayan sorumlu personeli,
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Kursiyer/Katılımcı: Genel Müdürlük Merkez/Taşra Teşkilatı birimlerinde veya diğer Kamu
/Özel Kurum/Kuruluşlarda görevli personelden bilgi, beceri ve mesleki nitelik kazandırılmak
üzere eğitim faaliyetlerine katılım sağlayan kişileri,
Makam Onayı: Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarından alınan onayı,
Program Yöneticisi: Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen eğitim
faaliyetlerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan sorumlu kişiyi,
Öğretim Görevlisi: Eğitim faaliyetlerinde öğretici olarak görevlendirilen, eğitimin konusuna
göre ilgili mevzuatta belirtilen eğitmen şartlarını taşıyan personeli,
Öğretim Tasarımı: Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi, belirlenen gereksinimlere uygun
öğrenme etkinliklerinin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecini,
Sanal Sınıf: Çevrim içi ortamda eğitimci eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler için kullanılan
yazılımı,
Uzaktan Eğitim: Kursiyer/katılımcı ile eğitmenin, farklı ya da eş zamanda farklı yerde olduğu,
öğretimin, içerik aktarımı ve etkileşimin bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla sağlandığı
öğretim yöntemini,
Video Konferans: İki ya da daha fazla yerle eş zamanlı görüntülü ya da sesli konuşmaya olanak
sağlayan uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen iletişim türünü,
Zorunlu Eğitim: Mevzuat gereği alınması zaruri olan eğitimleri ifade eder.

(2) Bu yönergede yer almayan tanımlar için DHMİ Eğitim Yönergesinde yer alan tanımlar
geçerlidir.
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2.BÖLÜM
UZAKTAN EĞİTİMİN HEDEFLERİ VE EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ

Uzaktan Eğitimin Hedefleri
Madde 5: Uzaktan eğitim uygulamasının hedefleri şunlardır:
a) Kuruluşumuzun kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
b) Yeni gelişen teknolojileri eğitim-öğretim süreçlerinde kullanarak kursiyerleri çağın
gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler ile donatmak,
c) Güncel teknolojileri kullanan öğretim görevlileri yetiştirmek,
d) Yüz yüze eğitimin ve e-öğrenme yönteminin güçlü yönlerini birleştirerek nitelikli
personel yetiştirilmesine katkı sağlamak,
e) Ders içerikleri ve eğitim materyallerinin etkin bir biçimde ulaşılmasını ve
paylaşılmasını sağlamak,
f) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ve çoklu ortam olanakları ile
sınırsız bilgiye ulaşabilme özelliklerinden yararlanarak eğitimin etkinliğini arttırmak,
g) Zaman ve mekân sınırlılığını gidererek daha fazla kursiyere eğitim sağlamak,
h) Video kayıtlar ile kursiyerin dersleri tekrar edebilmesine imkân sağlamak,
i)

Yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı durumlarda eğitimleri aksatmadan, eğitim
faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak,

j) Havacılık sektörünün uzaktan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yapmak,
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Eğitim Yönetim Sistemi (EYS)
Madde 6: Kuruluşumuzca uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilmesi uygun görülen
eğitimlerin yayımlandığı sistemdir. EYS üzerinden aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
a) Eğitimler video eğitim veya çevrim içi eğitim olarak düzenlenir,
b) Kursiyer kendisine atanan eğitimi sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak
izleyebilir ve katılım sağlayabilir,
c) Öğretim görevlisi tüm ders materyalini sistem üzerinden yayımlayabilir,
d) Eğitimlere çevrim içi olarak katılım sağlayan kursiyerlere ait yoklama kaydı tutulur ve
eğitimde kalma süreleri raporlanır,
e) Kursiyerler sesli ve görüntülü olarak veya yazışma bölümünden yazarak eğitmene soru
sorabilir,
f) Çevrim içi eğitimlerde (gerekmesi halinde) öğretim görevlisi tarafından öğrencinin
kamerasına erişim izni verilerek öğrencinin görüntüsü ve sesi ders içerisine
yansıtılabilir,
g) Çevrim içi eğitimler, eğitim sırasında kayda alınır ve daha sonra kursiyerlerin erişimine
sunularak kursiyerlere tekrar izleme imkânı sağlanır.

3.BÖLÜM
UZAKTAN EĞİTİMİN YÜRÜTÜLMESİ, GÖREV VE
SORUMLULUKLAR

Uzaktan Eğitim
Madde 7: Kuruluşumuzca uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilmesi uygun görülen
eğitimler iki şekilde düzenlenir.
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a) Video Eğitim: Eğitim içeriğinin uygun yöntemlerle e-içerik haline dönüştürülmesi ve
zamana bağlı kalmaksızın eğitim yönetim sistemi üzerinden düzenlenen eğitimlerdir.
b) Çevrim İçi Eğitim: Kursiyer ve öğretim görevlisinin eş zamanlı olarak etkileşim
halinde olduğu belirli bir zaman diliminde eğitim yönetim sistemi sanal sınıf uygulaması
üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerdir.

Uzaktan Eğitim Kapsamında Açılacak Programlar
Madde 8: (1) Uzaktan eğitim programlarının açılması ile ilgili iş ve işlemler ilgili ünite
koordinesinde Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.
(2) Eğitim içeriklerinin e-içerik olarak hazırlanmasını müteakip Havacılık Eğitim Dairesi
Başkalığı tarafından EYS’de yayımlanır.
(3) EYS üzerinden yayımlanacak/düzenlenecek eğitimler için Havacılık Eğitim Dairesi
Başkanlığınca Makam Onayı alınır ve eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Uzaktan Eğitim Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları
Madde 9: Uzaktan Eğitim Sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar.
a) Uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlenecek eğitimlerde kullanılacak kaynakların çoklu
ortam uygulamaları, video çekimleri, gerekli yazılımlar ve benzeri düzenlemeler ile
elektronik ders kitapları, derslere ait video kayıtları vb. ilgili birimler ile koordineli
olarak hazırlanmasını sağlar.
b) Eğitim Yönetim Sisteminin işler halde tutulmasını sağlar.
c) Açılan uzaktan eğitim programı süresince karşılaşılan teknik ve idari sorunların
çözümünü sağlar.
d) EYS

üzerinden

yapılacak

sınavların

yayımlanmasını sağlar.
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e) Eğitim Yönetim Sistemi hakkında kursiyerlerin ve eğitmenlerin bilgilendirilmesini
sağlar.
f) Eğitim dokümanlarının sisteme yüklenmesini sağlar.
g) Kursiyer ve eğitmenlere uzaktan eğitimle ilgili duyuru ve bilgilendirmelerin (eğitimin,
derslerin ve sınavların vb.) yapılmasını sağlar.
h) EYS üzerinden gerçekleştirilen eğitimlere ait anketlerin gerçekleştirilmesini ve eğitim
sonuç bilgilerinin raporlanmasını sağlar.

Öğretim Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 10: Uzaktan eğitim programında eğitmen olarak görevlendirilen öğretim görevlileri
aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Çevrim içi eğitimlerde eğitimin programda belirlenen saatlerde gerçekleşmesini sağlar,
b) EYS üzerinden yoklama işlemini yapar ve yoklama tutanağını imzalar,
c) Sorumlu olduğu ders ile ilgili eğitim materyalini hazırlayarak e-içerik haline
dönüştürülmesi için uzaktan eğitim sorumlusuna iletir,
d) EYS üzerinden ödev yüklemesi ve kontrolleri yapar,
e) EYS üzerinden sorumlu olduğu derse ait kursiyerlerden gelen soruları cevaplar,
f) Sınav sorularını hazırlar, EYS’ ye kaydedilmesini ve güncel tutulmasını sağlar,
g) Eğitim dokümanlarının güncelliğini koruması için revize edilmesini sağlar.

Kursiyerin/Katılımcının Görev ve Sorumlulukları
Madde 11: Uzaktan eğitim programlarına kursiyer olarak katılım sağlayan personel
Kuruluşumuz Eğitim Yönergesinde belirtilen görev ve sorumluluklarına ek olarak aşağıdaki
görev ve sorumlulukları yerine getirir.
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a) EYS üzerinden kendisine atanan eğitimlerin düzenli olarak takibini yapar ve katılım
sağlar,
b) Çevrim içi eğitimlerde, eğitim programında belirtilen ders saatinde derse katılım
sağlar, (Teknik aksaklıklar hariç)
c) EYS üzerinden atanan değerlendirme anketlerini cevaplar,
d) Çevrim içi eğitimlerde yer alan sohbet alanında ve EYS üzerinde yer alan sohbet ve
paylaşım alanlarında yapacağı paylaşım ve yorumlarda Devlet Memuru vakarına
uygun hareket eder. Siyasi, sendikal vb. paylaşımlarda bulunan ve belirtilen alanları
amacı dışında kullanan personel hakkında Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde
cezai işlem uygulanır.

4.BÖLÜM
EĞİTİM SÜRECİ

Video Eğitim Programlarının Açılması
Madde 12 : (1) EYS üzerinden yayımlanan video eğitim programları zamana bağlı kalmaksızın
personel tarafından tamamlanması planlanan eğitimlerdir.
(2) İlgili ünitelerin talebi üzerine veya Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığının ihtiyacı
belirlemesi ile EYS üzerinden Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurusu yapılarak
yayımlanır.
(3) Eğitimlerin tamamlanması için tarih aralığı verilmişse kursiyerlerin belirtilen tarih
aralığında eğitimi tamamlaması gerekir.
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Çevrim İçi Eğitim Programlarının Açılması
Madde 13: (1) Planlı eğitim programları kapsamında yürütülecek çevrim içi eğitimler EYS
Sanal Sınıf uygulaması üzerinden Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurusu yapılarak
açılır.
(2) Makam Onayı ile belirlenen kursiyer listelerinde yer alan personele, EYS üzerinden eğitim
ataması yapılır. Personel eğitime e-posta üzerinden gönderilen bağlantı adresi (link) ile veya
EYS ‘ye giriş yaparak Makam Onayında belirtilen tarih ve saatlerde eğitime çevrim içi olarak
katılım sağlar.
(3) Çevrim içi eğitimler kayıt altına alınarak kursiyerlerin daha sonra tekrar izleyebilmesi için
EYS üzerinde yayımlanır.
(4) Çevrim içi eğitime katılıp belirli bir süre sonra herhangi bir sebeple eğitimden ayrılan
personelin eğitimi tamamlamış sayılabilmesi için arşiv ders kaydının tamamını izlemesi
gerekmektedir.

Kursiyerin Sisteme Eklenmesi/Çıkarılması
Madde 14: (1) Uzaktan eğitim olarak planlanan eğitimlerde Makam Onayı ile eğitime katılması
uygun görülen personelin, kursiyer olarak sisteme atanması/ çıkarılması işlemi Havacılık
Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılır.
(2) Kursiyerlerin eğitime katılımları hususunda diğer tüm işlemler için Eğitim Yönergesinin
“2.4 Eğitime Kabul” başlıklı hükümleri uygulanır.

Eğitime Devam Durumu
Madde 15: (1) EYS üzerinden video eğitim olarak yayımlanan eğitim programlarından
personelin eğitimi için belirlenen tarih aralığında ilgili eğitimi tamamlaması gerekmektedir.
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(2) EYS üzerinden yayımlanan zorunlu eğitimler için Kuruluşumuz Eğitim Yönergesinin
Eğitime Devam Durumu başlıklı 2.5.6 ve 2.5.7 maddeleri uygulanır.
(3) Çevrim içi eğitimlerde kursiyerin eğitime devam durumu sanal sınıf oturumlarına çevrim
içi katılım süresi ve kayıtlı arşiv videolarını izleme süresine göre belirlenir.
(4) Kursiyerin eğitime devam durumu program yöneticisi tarafından takip edilir.
(5) Bilgisayar donanımı eksikliği nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen
eğitimlerde yoklama Makam Onayı ile görevlendirilecek personel tarafından imzalı olarak
alınır ve Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Sınavlar ve Değerlendirme
Madde 16: (1) Uzaktan eğitim olarak düzenlenmesi uygun görülen eğitim programlarında,
eğitime ait yazılı sınavlara ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir.
a) Sınavlar yüz yüze veya çevrim içi olarak yapılabilir. Sınavların EYS üzerinden
yapılıp yapılmayacağı Makam Onayında belirtilir.
b) Sınav sorusunun hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde sınav kalan sorular
üzerinden değerlendirilir.
c) Sınavda yer alacak sorular ilgili dersin eğitmeni tarafından belirlenir.

(2) Yazılı sınavlar ve değerlendirme hususlarında birinci maddede belirtilenler dışındaki
hususlar için Eğitim Yönergesinin Sınavlar başlıklı 4.bölümünde yer alan hükümler uygulanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 17: Çevrim içi olarak yapılan sınav sonuçlarına itiraz olması halinde Kuruluşumuz
Eğitim Yönergesinin Sınav Sonuçlarına İtiraz başlıklı 4.12.1 maddesi uygulanır.
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Belgelendirme
Madde 18:Uzaktan eğitimle gerçekleştirilen eğitimlerin belgelendirilmesinde Eğitim
Yönergesinin ilgili maddeleri uygulanır.

5.BÖLÜM
DİĞER HUSUSLAR

Ek Ders Ödemesi
Madde 19: Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından uzaktan eğitim yöntemiyle
düzenlenen eğitimlerde görev alan öğretim görevlilerine Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve
Eğitimcilerin Belirlenmesi İle Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama
Talimatı doğrultusunda ek ders ücreti ödenir.

Telif Hakkı:
Madde

20:

Uzaktan

eğitim

olarak

gerçekleştirilen

eğitimlere

katılım

sağlayan

kursiyer/katılımcı ve öğretim görevlilerinin, ortak kullanıma açmadan kişisel kullanımları
amacıyla bir çoğaltma yapmış olması durumu hariç olmak üzere, eğitimlere ait video kaydı, ses
kaydı, fotoğraf vb. eğitim materyallerini Kuruluşun izni olmaksızın internet üzerinden sosyal
medya ortamları gibi mecralarda paylaşması halinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması:
Madde

21:

Uzaktan

eğitim

olarak

gerçekleştirilen

eğitimlere

katılım

sağlayan

kursiyer/katılımcıların, internet üzerinden sosyal medya vb. mecralarda eğitimlerde görevli
öğretim görevlilerine ait video kaydı, ses kaydı, fotoğraf vb. eğitim materyallerini paylaşması
11

DHMİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ
Yönerge No: 47

Yür. Tarihi:
18.09.2020

Değ. Tarihi:
…/…./…..

Değ. No:0
..

Sayfa:
12 / 12

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öğretim görevlilerinin kişisel
verilerinin ihlali olarak değerlendirilmektedir. Belirtilen durumun vuku bulması halinde tüm
sorumluluk veriyi paylaşana ait olacaktır.

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 22: DHMİ Eğitim Yönergesi hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 23: Bu Yönerge, DHMİ Yönetim Kurulunun Onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 24: Bu Yönerge hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.
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