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: a) Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY-1).
b) Uçuş Eğitim Organizasyonları Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı
(SHT-1A).

Bilindiği üzere, SHY-1 Yönetmeliğinin 25 inci maddesi gereğince; pilot adaylarının
lisans almaya esas teşkil edecek eğitimleri alabilmeleri için eğitime başlamadan önce, Uçuş
Eğitim Organizasyonları (FTO) vasıtasıyla Genel Müdürlüğümüzden Öğrenci Pilot Lisansı
almaları gerekmektedir. FTO’lar ise planlanan kursları, SHT-1A Talimatının 39 uncu
maddesinin (f) fıkrası gereğince, kurs başlangıcından en az 15 gün önce Genel
Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdürler.
Eğitime başlayacak kursiyerlerin Sağlık Sertifikaları ile Öğrenci Pilot Lisanslarının
tanzimi aşamasındaki gecikmelerden kaynaklı kursa katılamama sorununu ortadan kaldırmak
ve kursların planlandığı tarih ile başlayacağı tarih arasındaki süre içerisinde kursiyer kaydının
yapılabilmesi amacıyla aşağıda belirtilen kuralların uygulanmasına karar verilmiştir:
1) Planlanan kurslar, kursa katılanların isimlerinin belirtilmesi zorunlu olmaksızın,
başlangıç tarihinden en az 15 gün öncesinde Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Kursa
katılanların isimleri ise, teorik dersleri verecek öğretmenlerin isimlerini de içeren kurs
planlaması ile birlikte kurs başlangıcından önce bildirilecektir.
2) Kurs başlangıç tarihinden sonra kursiyer kabul edilmesine izin verilmeyecektir.
3) Kursa katılacak kursiyerlerin sayısı; FTO’nun uçak, öğretmen ve mevcut kursiyer
durumu göz önünde bulundurularak Eğitim Müdürü tarafından belirlenecek ve buna göre
kursiyer talepleri kabul edilecektir. SHY-1 Yönetmeliği’nin 140 ıncı maddesi gereğince, uçuş
eğitiminde Eğitim Müdürü hariç tutularak öğretmen/öğrenci arasında 1/6 oranı sağlanacak ve
eğitim süresi boyunca bu oran korunacaktır.
4) Uçuş eğitimine başlamadan önce Sağlık Sertifikası ve Öğrenci Pilot Lisanslarının
tanzim edilmiş olması esastır. Bununla birlikte kursiyer teorik eğitime Sağlık Sertifikası ve
Öğrenci Pilot Lisansı tanzim edilmeden başlatılacak ise; sağlık nedeniyle pilotaja elverişli
olunmaması gibi durumlardan dolayı ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yönelik
hususlar, hazırlanan eğitim sözleşmesinde düzenlenecektir.
5) Yukarda belirtilen ve Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi zorunlu olan bilgi ve
kayıtların belirtilen süreler içerisinde, Genel Müdürlük Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ve eposta yoluyla lisans@shgm.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
6) Türkçe bilmeyen öğrencilere eğitim verecek olan uçuş öğretmenlerinin sahip
olması gereken İngilizce dil seviyesi, FTO’nun operasyon el kitabında belirlenmiş olmalıdır.
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Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzce yapılmakta olan PPL sınavları ile ilgili aşağıdaki
kurallar uygulanacaktır.
1) PPL teorik bilgi sınavlarına kursiyerler en fazla 4 defa katılabileceklerdir. 4 sınav
sonucunda da başarısız olan kursiyerlere FTO’lar tarafından 20 saatten az olmamak üzere
ilave teorik bilgi eğitimi verilecektir. FTO’lar ilave teorik bilgi eğitimlerini vermeden önce bu
programı eğitim el kitaplarına dahil ederek Genel Müdürlüğümüze onaylatmaları
gerekmektedir.
2) PPL teorik bilgi sınavlarında her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya
kopya çekerken yakalanan aday hakkında kopya tutanağı tutulur ve sınavı geçersiz sayılır. Bu
adaylar 6 ay süreyle sınavlara alınmazlar ve Genel Müdürlüğümüzce onaylanan ilave eğitimi
tamamladıktan sonra tekrar sınavlara girebilirler.
Yukarıda belirtilen kurallara uyulması, FTO’larda eğitim kalitesinin artırılması ve
kursiyerlerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu
nedenle, kapasitesinin üzerinde kursiyer kaydı yapan, yukarıda belirtilen bilgileri zamanında
ve istendiği şekilde göndermeyen FTO’lar ile başta Eğitim Müdürü olmak üzere tüm FTO
yöneticileri hakkında 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, SHY-1 ve Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)
kapsamında idari ve cezai yaptırımların uygulanacağının bilinmesi hususunda bilgilerini ve
gereğini rica ederim.
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