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Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı SHT-66’nın 13/05/2014 tarihinde
yürürlüğe girdiği ve sonrasında aşağıda belirtilen Temel Modül Sınavları Standardı da dahil
olmak üzere bazı ek gereklilikler eklenerek 01/09/2015 tarihinde güncellendiği malumlarıdır.
Daha sonra, SHT-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı Ek-1.G Temel
Sınav Standardı Sınavların Hazırlanması ve Uygulanması bölümünde yer alan 5inci
madde’ye; “Başarısız olunan bir modül sınavı için söz konusu sınav tarihinden itibaren en az
90 gün aynı modül sınavına tekrar girilemez. Ancak SHY-147 Yönetmeliği uyarınca
onaylanmış bir eğitim kuruluşundan aynı modül için eğitim alınması durumunda sadece bir
kez olmak üzere bu süre 30 güne düşürülür.” 01/09/2015 tarihinde yapılan güncellemeyle
6ıncı madde olarak “Bir modülden ardı ardına 3 defa sınava girenler aradan 1 yıl geçmeden
aynı modül için sınava giremez.” ifadesi eklenmek suretiyle güncellenmiştir.
Ancak, bahse konu alandaki uygulamaların yorumlanmasından kaynaklanan farklı
uygulamalar yaşandığı ve bu suretle mağduriyetler yaşandığı yönünde Genel Müdürlüğümüze
ulaşan bilgilerin değerlendirilmesi ve söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla
aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur:
Bu düzenlemede; başarısız olunan sınavın ardından yeni bir sınava girilebilmesi
amacıyla 90 gün sürenin geçmesi öngörülmekte olup, sınava girecek adaya, bu durumun ardı
ardına 3 kez tekrarlanması imkânı verilmiş bulunmaktadır.
Ardı ardına 3 sınava girip, başarılı olamayan adayların ise en az 1 (Bir) yıllık bir
sürenin ardından tekrar sürece baştan başlaması imkânı bulunmaktadır. Uygulanması 1 Eylül
2015 tarihi itibariyle yürürlülüğe giren kural ile başarısız olunan herhangi bir modül sınavı
sonrası toplamda bir yıllık süre ile sınavlara katılmamış bir adayın, önceki sınav sayılarına
bakılmaksızın tekrar 3 sınav hakkının verilmesine bir engel bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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