SERTİFİKA TALEP KILAVUZU
Başvurular https://training.turkishtechnic.com/ internet adresi üzerinden yapılacaktır.

1.1. Adaylar web sitesine erişimi sertifika talebi oluşturmak için kullanacaklarsa; ekranın sağ üst
köşesinde bulunan “Giriş Yap veya Kayıt Ol” sekmesine tıklamaları gerekmektedir.

1.2. Eğitim / Sınav başvurusunda olduğu gibi Türk Hava Yolları Personeli şirket hesapları ile, şirket
dışı katılımcılar ise daha önce aşağıdaki bilgileri girerek sisteme kayıt oldukları ve
tanımladıkları kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparlar.
1.3. Sisteme giriş işlemlerini tamamlayan katılımcı “Sertifika Taleplerim” sekmesini tıklar.

1.4. Sertifika Taleplerim sekmesi tıklandığında kırmızı ile daire içerisine alınmış “Sertifika Talep”
butonuna basılır.

1.5. SHGM ve EASA yetkilerine sahip Türk Hava Yolları Teknik A.Ş Temel Eğitim Merkezi
katılımcının talebi doğrultusunda sertifika (Certificate of Recognition) üretir. Katılımcı her iki
sertifikasının da üretilmesi talep ediyorsa ayrı ayrı talepte bulunması gerekmektedir.
Otorite seçimini SHGM ya da EASA yapan katılımcı daha sonra Kategori seçimi yapar.
Kategori seçimi, ilgili temel bilgi sınavına (Modül sınavı) hangi kategoriden girmişse onu tercih
edecektir.

Sertifika Teslim Lokasyonu, katılımcı üretilen sertifikasını Temel Eğitim Merkezi ofislerinden
şahsen ve imza karşılığında alacaktır. Atatürk Havalimanı lokasyonu ve Sabiha Gökçen
lokasyonlarını adaylar tercih edebilirler. Özellikle şirket dışı katılımcılarımız için Diğer
seçeneği seçilerek açılan text box ekranına adreslerini girmeleri durumunda belirtilen adrese
sertifikaları kargo ile gönderilecektir.

Katılımcı, doğum yeri ve doğum tarihini gösterir bir belgeyi .jpg, jpeg, .png formatında
yüklemeleri gerekmektedir. Aksi taktirde sertifika talebi yapamayacaklardır.
Not: Yeni kimlik belgelerinde doğum yeri ifadesi yer almadığından kallanılması uygun
olmayacaktır.

1.6. Son olarak “Tüm temel bilgi sınavlarımı tamamladım ya da bir başka sınav merkezinde
sınavlarıma devam edeceğim.” İfadesi işaretlenerek “Kaydet” butonuna basılır.

1.7. Katılımcı talebinin “Başarıyla kayıt edildi.” ifadesiyle iletildiğini görür ve kendisine
147basiccustomer@thy.com adresinden bilgilendirme e-postası gelir.

1.8. Sertifikanın üretim aşamaları; “talebin sınav şefliğinde iletilmesi”, “sertifikanın hazır olması”
ve “teslim edildiği” bilgileri e-posta yoluyla katılımcıya bildirilir. Ayrıca katılımcılar istediği
zaman süreci sisteme login olarak “Sertifika Taleplerim” sekmesinden takip edebilirler.

