UÇUŞ PERSONELİ ALKOL VE PSİKOAKTİF MADDE KONTROLLERİNE İLİŞKİN
TALİMAT (SHT-3M)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, uçuş emniyetinin korunması ve artırılması maksadıyla,
sivil havacılık faaliyetlerinde görev yapan uçuş personelinin psikoaktif madde kullanımının ve limit
dışı alkol kullanımının tespiti ve önlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Talimat, havacılık tıp merkezlerini, sivil havacılık işletmelerini ve uçuş
personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 10/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (n),
(o) ve (p) bentlerine, 8/A maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentlerine, 31 inci maddesine,
Havacılık Sağlık Talimatının 19 uncu ve 20 nci maddelerine, ICAO Ek-1, ICAO Doc 8984AN/895, ICAO Doc 9654-AN/945, 1178/2011 sayılı Avrupa Birliği regülasyonuna, JAR FCL 3’e
ve JAR OPS 1.085 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen,
a) Alkolmetre: Nefeste alkol düzeyi ölçümü için kullanılan test cihazını,
b) Denetçi personel: Genel Müdürlük tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik
Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe
(SHY TD01) göre yetkilendirilmiş olan teknik denetçileri,
c) Doğrulama testi: Alkol ve psikoaktif madde tespitinin doğrulanması için ileri
teknolojiyle ve kanıtsal bir yöntemle yapılan laboratuar testlerini,
ç) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
e) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,
f) Havacılık tıp merkezleri: Genel Müdürlük tarafından uçuş personeli ve havacılık
personeli sağlık muayenelerini yapmak üzere yetkilendirilen, kamu, özel kurum ve kuruluşları ile
gerçek veya tüzel kişilere ait sağlık işletmelerinin bünyesinde teşkil edilen birimleri,
g) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu,
ğ) ICAO Ek-1: ICAO tarafından yayımlanmış personel lisanslandırmaya ilişkin kuralları,

h) ICAO Doc 8984-AN/895: ICAO tarafından yayımlanmış sivil havacılık sağlık kuralları
ile ilgili dokümanı,
ı) ICAO Doc 9654-AN/945: ICAO tarafından yayımlanmış havacılık işyerlerinde
maddelerin sorunlu kullanımının önlenmesine yönelik dokümanı,
i) JAA: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğini,
j) JAR FCL 3: JAA tarafından yayımlanmış uçuş ekibi üyesi lisanslandırmaya ilişkin
sağlık kurallarını,
k) JAR OPS: JAA tarafından yayımlanmış hava aracı operasyonlarına ilişkin kuralları,
l) JAR OPS 1.085: JAA tarafından yayımlanmış personel sorumluluklarına ilişkin kuralları,
m) Madde tarama testi: Ağız sıvısı veya idrar numunesinde psikoaktif madde tespiti için
kullanılan tarama testlerini,
n) Makul şüphe: Psikoaktif madde veya alkol etkisini düşündüren nefeste alkol kokusu,
yürüyüşte, konuşmada ve davranışta bozukluk gözlenmesi durumunu,
o) Promil: Alkolün 1000 ml kanda gram cinsinden miktarını,
ö) Psikoaktif madde: Tütün ve kahve hariç olmak üzere bağımlılık veya sorunlu kullanıma
yol açabilen, bilinçte, algılarda, duygu durumda, bilişsel işlevlerde değişikliklere yol açabilen, alkol
ayrı olarak değerlendirileceğinden, opioidler, kannabinoidler, hipnotik ve sedatifler, kokain,
amfetamin ve diğer uyarıcılar, halüsinojenler, uçucu solventler ve benzeri kimyasal maddeleri,
p) Random test: Rastgele örnekler alınarak yapılan testi,
r) Sivil havacılık işletmeleri: Genel Müdürlükten işletme veya çalışma ruhsatı almış
işletmeleri,
s) Limit dışı alkol kullanımı: Sivil havacılık mevzuatlarında belirtilen limitlere aykırı
şekilde alkollü bulunma halini,
ş) Tarama testi: Alkol ve psikoaktif madde tespitinde uygulanan testleri,
t) Uçuş personeli: Uçuş süresince bir hava aracının operasyonu için gerekli olan görevleri
yerine getirmekten sorumlu ulusal ve yabancı operatörlerin pilotları, kabin ekibi üyeleri, uçuş
mühendisleri, uçuş teknisyenleri, uçuş öğretmenlerini ifade eder.
u) Uçuş öğretmeni: Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim
organizasyonunda uçuş eğitimi veren öğretmen pilotu ifade eder.
(2) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil
Havacılık Kanunu ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Kanununda, ilgili diğer mevzuatlarda ve ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil
havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Uygulamalar
Psikoaktif madde ve limit dışı alkol kullanımı tespitine yönelik kontroller
MADDE 5- (1) Genel Müdürlükçe görevlendirilen denetçi personel tarafından uçuş
personeline uçuş görevi öncesinde veya sonunda rastgele alkol ve/veya madde tarama testleri
denetimin bir parçası olarak veya alkol ve/veya psikoaktif madde kullanımı konusunda makul
şüphe durumunda uygulanır.
(2) Alkol ve/veya madde tarama testlerinde pozitif sonuç elde edilmesi halinde ve test
uygulanan kişinin sonuca itirazı durumunda doğrulama testlerinin yapılması sağlanır.
(3) Alkol ve/veya madde tarama testleri uçuş personelinin itibarını düşürmeyecek şekilde,
yolcunun bulunmadığı kapalı alanlarda yapılır, gizliliğe riayet edilir.
Test aşamaları
MADDE 6- (1) Bu Talimat kapsamında tarama testleri,
a) Rastgele olarak uçuş görevi öncesinde veya sonunda,
b) Makul şüphe durumunda uçuş görevi öncesinde veya sonunda,
c) Makul şüphe durumunda uçuş personeli sağlık muayenelerinde,
ç) Sivil havacılık işletmeleri tarafından talep edilen durumlarda havacılık tıp merkezlerince
gerçekleştirilecek sağlık muayenelerinde yapılır.
Testler ve materyaller
MADDE 7- (1) Bu Talimat kapsamında yapılacak tarama testleri için,
a) Alkol düzeyinin belirlenmesi amacıyla alkolmetre ile ölçüm testi, psikoaktif madde
kullanımının belirlenmesi amacıyla ağız sıvısı numunesinde madde tarama testi uygulanır.
b) Havacılık tıp merkezlerince yapılacak psikoaktif madde tarama testleri için idrar
numunesi alınarak madde tarama testi yapılmalı, alkol düzeyinin belirlenmesi amacıyla kan
numunesi alınarak kanda alkol düzeyi tespit edilmelidir.
(2) Bu Talimat kapsamında yapılacak doğrulama testleri için,
a) Alkolmetre ile yapılan alkol ölçüm sonucuna test uygulanan kişi tarafından itiraz
edilmesi halinde en geç iki saat içinde kan numunesi alınması sağlanacak ve doğrulama testi
yapılması için numune gözetim zincirine uyularak referans laboratuara gönderilecektir.
b) Kan numunesi alınamayan, kanda alkol bakılamayan veya gecikmeli durumlarda idrar
numunesi alınması sağlanacak ve doğrulama testi yapılması için numune gözetim zincirine
uyularak referans laboratuara gönderilecektir.
c) Ağız sıvısı madde tarama test sonucuna test uygulanan kişi tarafından itiraz edilmesi
halinde idrar numunesi alınması sağlanacak ve doğrulama testi yapılması için numune gözetim
zincirine uyularak referans laboratuara gönderilecektir.
ç) Havacılık tıp merkezlerince yapılan madde tarama testlerinin pozitif sonuç vermesi
halinde idrar numunesi alınacak ve doğrulama testi yapılması için numune gözetim zincirine
uyularak referans laboratuara gönderilecektir.

d) Psikoaktif madde doğrulama testlerinin yapılması gereken durumlarda idrar numunesi
alınamaması halinde kan numunesi alınması sağlanacaktır.
(3) Bu Talimat kapsamında denetçi personelce alkolmetre ile yapılan alkol ölçüm sonucuna
veya ağız sıvısı madde tarama test sonucuna test uygulanan kişi tarafından itiraz edilmesi halinde,
referans laboratuarlarda doğrulama testi yapılması amacıyla kan ve/veya idrar numunesi alınması
gereken durumlarda;
a) Test uygulanan kişinin tarama test sonucuna itirazına, doğrulama testi yapılması talebine
ve kendisinden kan ve/veya idrar numunesi alınmasına izin verdiğine dair Ek-2’de yer alan üç
kopyalı alkol/psikoaktif madde tarama testi itiraz ve onam formu doldurulur. İtiraz ve onam formu
denetçi personel ve doğrulama testi talep eden kişi tarafından imzalanır.
b) Genel Müdürlük denetçi personeli Ek-3’te yer alan üç kopyalı numune talep formunu
doldurarak imzalar.
c) Doğrulama testi için havaalanlarında veya ilgili bölgede Genel Müdürlükçe belirlenen
sağlık birimlerinde çalışan sağlık personeli tarafından kan ve/veya idrar numunesi alınır.
ç) İtiraz eden kişi Genel Müdürlük personeli ile beraber numuneyi alacak sağlık birimine
gider.
d) Kan numunesi alınması gereken durumlarda sodyum florür/potasyum oksalatlı iki ayrı
tüpe sağlık personeli tarafından kan alınır.
e) Kan numunesi alınırken alkollü pamuk kullanılmamalı, her iki tüp doldurulacak şekilde
kan alınmalı, tüplere numune etiketleri yapıştırılmalıdır.
f) İdrar numunesi alınır alınmaz, idrar miktarı, idrarın sıcaklığı, rengi ve görünüşü,
herhangi bir kontaminasyon riskine karşı idrar numunesini alan sağlık personeli tarafından kontrol
edilir, numune etiketi yapıştırılır.
g) Alkol/psikoaktif madde tarama testi itiraz ve onam formu ve numune talep formunun
birer kopyası numuneyi alan sağlık birimine, birer kopyası tarama testine itiraz eden kişiye teslim
edilir.
ğ) Alınan numune/numuneler doğrulama testi talep yazısı ile numune gözetim zincirine
uyularak sağlık birimi tarafından referans laboratuarına gönderilir.
Psikoaktif madde testi yapılacak maddeler
MADDE 8- (1) Bu Talimat kapsamında,
a) Amphetamin ve diğer uyarıcılar
b) Benzodiyazepinler
c) Kannabinoidler (THC)
ç) Kokain
d) Metamphetaminler
e) Opioidler
f) Methadonlar
g) Gerektiğinde diğer psikoaktif maddeler de test edilir.
Test sonuçları
MADDE 9- (1) Alkolmetre ile yapılan ölçüm sonucu promil cinsinden tespit edilir. Alkol
ölçüm sonucu 0,2 promil üstünde tespit edilirse test sonucu pozitif olarak ve limit dışı alkol
kullanımı olarak değerlendirilir.

(2) Psikoaktif madde tarama testlerinde aranan maddelerden herhangi birisinin bulunduğu
tespit edilirse tarama test sonucu pozitif olarak ve psikoaktif madde kullanımı olarak
değerlendirilir.
(3) Tarama test sonuçlarından herhangi birisi pozitif olup doğrulama testi için numune
alınan durumlarda referans laboratuarından gelen test sonucu Genel Müdürlükçe onaylanıncaya
kadar pozitif olarak kabul edilir. Bu gibi durumlarda referans laboratuarından alınan test sonucu
esas alınır.
(4) Genel Müdürlükçe tarama testi yapmakla görevlendirilmiş denetçi personelin testi
uygulamasına izin vermeyen uçuş personelinin test sonucu pozitif olarak varsayılır ve buna göre
gerekli işlemler yapılır.
(5) Tarama ve/veya doğrulama testi için numune alımı esnasında numuneyi etkileyecek
şekilde davrananlar ile sorumluluklarına aykırı davrananların test sonuçları pozitif olarak varsayılır
ve buna göre gerekli işlemler yapılır.
Test sonuçlarının bildirilmesi ve raporlanması
MADDE 10 – (1) Tarama test sonuçları Ek-1’de yer alan üç kopyalı alkol/psikoaktif madde
tarama test sonuç formuna işlenir. Tarama test sonuç formunun sağ üst kısmında kırmızı renkle
belirtilmiş gizli - kişiye özel kaydı yer alır.
(2) Alkol ve psikoaktif madde tarama test sonuç formunun bir nüshası test uygulanan kişiye
verilir, bir nüshası kişinin çalıştığı sivil havacılık işletmesine gönderilir, bir nüshası Genel
Müdürlükte kalır.
(3) Doğrulama testi için numune alınan durumlarda referans laboratuarından gönderilen
sonuçlar sağlık birimi tarafından kişinin çalıştığı sivil havacılık işletmesine ve Genel Müdürlüğe
gönderilir.
(4) Alkol ve psikoaktif madde tarama ve doğrulama testlerine ilişkin tüm kayıtlar gizliliğe
riayet edilerek doküman prosedürlerine uygun şekilde saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluklar, Yükümlülükler ve İdari Yaptırımlar
Uçuş personelinin sorumluluk, yükümlülükleri
MADDE 11- (1) Bu Talimat kapsamında, sivil havacılık faaliyetlerinde görev yapmakta
olan uçuş personeli,
a) Hastalığı nedeniyle durumu geçerli sağlık raporu ve/veya hekim reçetesi ile
belgelendirerek ilaç kullanması gereken durumlar hariç içeriğinde psikoaktif madde bulunan
herhangi bir ilacı veya maddeyi kullanamaz.
b) Uçuş görevleri öncesi veya sonunda alkol düzeyi 0,2 promilin üstünde olamaz.
c) Bu Talimatın altıncı maddesinde belirlenen aşamalarda alkol ve/veya psikoaktif madde
tarama testlerini yaptırmakla yükümlüdür.
ç) Tarama testi uygulanan hallerde test sonuçlarından herhangi birisine itiraz ettiği durumda
Ek-2’de yer alan alkol/psikoaktif madde tarama testi itiraz ve onam formunu eksiksiz doldurarak
imzalamakla yükümlüdür.

d) Test uygulanacak durumlarda istenen numune veya numuneleri usulune uygun vermekle
yükümlüdür.
e) Doğrulama testi yapılacak durumlarda numune alımı tamamlanıncaya kadar herhangi bir
şey yememekle, içmemekle ve herhangi bir ilaç kullanmamakla yükümlüdür.
f) Hastalığı nedeniyle herhangi bir ilacı kullanmak zorunda olduğunda uçuş görevinin
emniyetli şekilde yerine getirilebileceğinden emin olmadıkça uçuş görevlerini ifa edemez.
g) Herhangi bir hastalık sebebiyle ilaç kullanmak zorunda olduğunda durumu geçerli sağlık
raporu ve/veya hekim reçetesi ile çalıştığı sivil havacılık işletmesine bildirmekle yükümlüdür.
ğ) Hastalığı nedeniyle içeriğinde psikoaktif madde bulunan herhangi bir ilacı hekim
kontrolünde dahi olsa kullandığında hastalık iyileşene, ilaç kullanımı sonlanıncaya ve ilacın uçuş
emniyeti üzerine olumsuz etkileri ortadan kalkıncaya kadar uçuş görevlerini ifa edemez.
Sivil havacılık işletmelerinin sorumluluk, yükümlülükleri
MADDE 12- (1) Bu Talimat kapsamında sivil havacılık işletmeleri,
a) Filosunda beş veya daha fazla hava aracı bulunması durumunda Talimatın yayımı
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde uçuş personelinin, ayrıca gerek gördüğü hallerde diğer
personelin görevi esnasında psikoaktif madde veya limit dışı alkol kullanımını tespit etmeye ve
önlemeye yönelik gerekli düzenlemeleri yapmakla, tedbirleri almakla ve bu amaçla yapılan
düzenlemeye ilgili el kitabında yer vermekle yükümlüdür.
b) Çalışan personelinin görevi esnasında psikoaktif madde veya limit dışı alkol kullanımını
tespit etmeye yönelik yapılacak rastgele tarama testlerinin söz konusu personelin yılda en az
%10’unu test edecek şekilde olmasını sağlamakla ve sonuçları Genel Müdürlüğe bildirmekle
yükümlüdür.
c) Genel Müdürlük denetçi personeli tarafından yapılan tarama testlerinden herhangi
birisine ilgili uçuş personelince itiraz edilmesi durumunda, doğrulama testi yapılabilmesi için
havaalanı veya ilgili bölge sağlık biriminde numune alınması, numunenin referans laboratuarına
gönderilmesi ve referans laboratuarında doğrulama testlerinin yapılması gibi oluşacak tüm
maliyetleri karşılamakla yükümlüdür.
ç) Alkol ve/veya psikoaktif madde testlerinden herhangi birisinin pozitif olması durumunda
ilgili personelin bir yıl süre ile üçer aylık periyotlarla Genel Müdürlükçe yetkili havacılık tıp
merkezlerince, oluşacak tüm maliyeti karşılayarak takibinin yapılmasını sağlamakla ve Genel
Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
d) Alkol ve/veya psikoaktif madde testlerinden herhangi birisinin pozitif olması durumunda
uçuş görevi planlamadan önce ilgili personelin psikoaktif madde veya limit dışı alkol kullanımı
hususlarında göreve uygun olup olmadığının belirlenebilmesi için Genel Müdürlükçe yetkili
havacılık tıp merkezlerince kontrolünün yapılarak durumunun raporlanmasını sağlamakla ve Genel
Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
e) Uçuş personelinin, hastalığı sebebiyle ilaç kullanması gereken durumlarda, uçuş görevini
emniyetli şekilde yapmaya uygun olup olmadığı hususunun belirlenmesi amacıyla havacılık tıp
merkezlerince değerlendirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
f) Alkol ve psikoaktif madde tarama ve doğrulama testlerine ilişkin tüm kayıtları gizliliğe
ve güvenliğe riayet ederek doküman prosedürlerine uygun şekilde saklamakla yükümlüdür.
Havacılık tıp merkezlerinin sorumluluk, yükümlülükleri
MADDE 13- (1) Bu Talimat kapsamında havacılık tıp merkezleri,

a) Madde tarama testleri ve alkol düzeyi tespiti yapılması, kayıtların tutulması, sonuçlarının
raporlanması, madde tarama test sonuçlarının pozitif olduğu ve itiraz edildiği durumlarda referans
laboratuarlara gönderilmek üzere numune alınması, numunelerin gönderilmesi, raporlanması ve
sonuçların bildirimine ilişkin prosedürlerin Talimatın yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
oluşturulması ile yükümlüdür.
b) Tarama test sonuçlarının pozitif olduğu ve itiraz edildiği durumlarda referans
laboratuarlara doğrulama testi yapılması amacıyla gönderilecek numunenin alınması ve referans
laboratuarlara gönderilmesi sırasında numune gözetim zincirini oluşturmak ve gözetmekle
yükümlüdür.
c) Test sonuçlarını ve kararları test uygulanan kişiye, çalışmakta olduğu sivil havacılık
işletmesine ve Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
ç) Alkol ve psikoaktif madde tarama ve doğrulama testlerine ilişkin tüm kayıtları gizliliğe
riayet ederek doküman prosedürlerine uygun şekilde saklamakla yükümlüdür.
Tarama testlerini uygulayan denetçi personelin sorumluluk, yükümlülükleri
MADDE 14- (1) Bu Talimat kapsamında, denetçi personel alkol düzeyi tespiti ve psikoaktif
madde tarama testlerini yapabilir. Denetçi personelin alkol düzeyi tespiti ve psikoaktif madde
tarama testlerini uygulayabilmesi için;
a) Genel Müdürlük tarafından alkol düzeyi tespiti ve psikoaktif madde tarama testlerini
uygulamakla görevlendirilmesi,
b) Test cihazlarının kullanımı, numune alma teknikleri ve raporlama usulleri konularında
eğitim almış ve eğitim belgesine sahip olması gereklidir.
(2) Yanlış pozitif sonuçların minimize edilmesi için tarama test sonuçlarından herhangi
birisinin pozitif olması halinde ilgili tarama testi bir kez daha uygulanmalıdır.
(3) Test uygulanan kişi tarafından alkolmetre ile yapılan alkol ölçüm sonucuna ve/veya ağız
sıvısı numunesinde yapılan madde tarama test sonucuna itiraz edilmesi halinde Ek-2’de yer alan
alkol/psikoaktif madde tarama testi itiraz ve onam formunun doldurulmasını ve imzalanması ile
ilgili prosedürün uygulanmasını ve bu prosedürün uygulanmaması halinde ilgilinin limit dışı
alkollü olduğunun ve/veya madde kullandığının varsayılarak gerekli işlemlerin yapılacağı
konusunda ilgili kişinin bilgilendirilmesinin sağlanmasından sorumludur.
(4) Doğrulama testi yapılacak durumlarda havaalanlarında Genel Müdürlükçe belirlenen
sağlık birimlerinde kan ve/veya idrar numunesi alınmasını sağlamalıdır.
(5) Tarama testlerinin uygulanması, kayıtlarının tutulması ve raporlanması aşamalarında
gizliliğin sağlanmasından sorumludur.
İdari Yaptırımlar
MADDE 15- (1) Bu Talimat kapsamında,
a) Genel Müdürlük denetçi personeli tarafından uygulanan tarama testlerinden herhangi
birisine ilişkin pozitif sonuç elde edilirse, test uygulanan kişi uçuş görevinden men edilir, durum
çalıştığı sivil havacılık işletmesine bildirilir, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından
Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)” kapsamında idari para cezası
uygulanır ve bu Talimatın 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi kapsamında takibi yapılır.
b) Genel Müdürlük denetçi personeli tarafından uygulanacak tarama testlerini yaptırmak
istemeyen uçuş personeli test açışından pozitif kabul edilir, uçuş görevinden men edilir, durum
çalıştığı sivil havacılık işletmesine bildirilir ve SHY-İPC kapsamında idari para cezası uygulanır.

c) Tarama ve/veya doğrulama testi için numune alımı esnasında numuneyi etkileyecek
şekilde davrananlar ile sorumluluklarına aykırı davrananların test sonuçları pozitif olarak varsayılır,
uçuş görevinden men edilir, durum çalıştığı sivil havacılık işletmesine bildirilir ve SHY-İPC
kapsamında idari para cezası uygulanır.
(2) Bu Talimat kapsamında ilgili uçuş personelinden doğrulama testi için numune alınan
durumlarda,
a) Referans laboratuarınca yapılan doğrulama testinin sonucu Genel Müdürlüğe bildirilene
kadar ilgili uçuş personelinin uçuş yetkisi askıya alınır ve durum çalıştığı sivil havacılık işletmesine
bildirilir.
b) Referans laboratuarınca yapılan doğrulama testinin sonucu pozitif olduğu takdirde ilgili
uçuş personeli uçuş görevinden men edilir, durum çalıştığı sivil havacılık işletmesine bildirilir,
SHY-İPC kapsamında idari para cezası uygulanır ve bu Talimatın 12 nci maddesinin 1 inci
fıkrasının (ç) bendi kapsamında takibi yapılır.
c) Referans laboratuarınca yapılan doğrulama testinin sonucu negatif olduğu takdirde ilgili
uçuş personelinin uçuş yetkisi geri verilir.
(3) Bu Talimat kapsamında idari yaptırımların uygulanması diğer mevzuatlardan
kaynaklanan idari ve cezai yaptırımların uygulanmasını engellemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 16 (1) Bu talimat, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 (1) Bu talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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T.C.
ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL

ALKOL/PSĠKOAKTĠF MADDE TARAMA TEST SONUÇ FORMU
Test Tarihi
Test Saati
Test Zamanı

☐ UçuĢ öncesi

☐ UçuĢ sonrası

Test Sebebi

☐ Rastgele

☐ Makul ġüphe

TEST UYGULANAN UÇUġ PERSONELĠ BĠLGĠLERĠ
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
☐ Pilot
☐ UçuĢ Mühendisi
☐ Kabin Ekibi Üyesi

Görevi

☐ UçuĢ Öğretmeni
☐ UçuĢ Teknisyeni
☐ Diğer

Lisans Numarası
ÇalıĢtığı ġirket
TESTĠ UYGULAYAN DENETÇĠ PERSONEL BĠLGĠLERĠ
Adı ve Soyadı
Sicil Numarası
Unvanı
TEST BĠLGĠLERĠ
Uygulanan Test Tipi

☐ Nefes Testi

☐ Ağız Sıvısı Testi

Nefes Testi Sonucu
Ağız Sıvısı Testi Sonucu
☐ Yukarıdaki testin/testlerin bana ait olduğunu ve sonucu kabul ediyorum.
☐ Yukarıdaki testin/testlerin bana ait olduğunu ve/veya sonucu kabul etmiyorum.
☐ Test yaptırmayı kabul etmiyorum.
Uçuş Personeli

Denetçi Personel

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Ġmza

Ġmza

EK-2

T.C.
ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL

ALKOL/PSİKOAKTİF MADDE TARAMA TESTİ
İTİRAZ VE ONAM FORMU
UÇUġ PERSONELĠ BĠLGĠLERĠ
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Görevi
Lisans Numarası
ÇalıĢtığı ġirket
TEST BĠLGĠLERĠ
☐ Nefes Testi

Tarama Testi Türü

☐ Ağız Sıvısı Testi

Nefes Testi Sonucu
Ağız Sıvısı Testi Sonucu

… /… /... tarihinde saat: ………’de yapılan yukarıda belirtilen tarama testi / testleri
sonucunu kabul etmiyorum. Doğrulama testi yapılmasını talep ediyorum. Bu amaçla
kendimden kan ve/veya idrar numunesi alınmasına izin ve onay veriyorum.
… /… /...
Uçuş Personeli

Denetçi Personel

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Ġmza

Ġmza

EK-3

T.C.
ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
GİZLİ-KİŞİYE ÖZEL

NUMUNE TALEP FORMU

AĢağıda kimlik ve tarama testi bilgileri yer alan uçuĢ personelinin ….../……/.......tarihinde
yapılan tarama test / testleri sonucuna itirazı nedeniyle doğrulama testi yapılması için
kan ve/veya idrar numunesi alınması, referans laboratuarına gönderilmesi, referans
laboratuarından gelecek sonuçların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda
gereğini arz ederim.
… /… /...
Ġmza
Adı Soyadı
Unvanı

UÇUġ PERSONELĠ BĠLGĠLERĠ
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Görevi
Lisans Numarası
ÇalıĢtığı ġirket
TARAMA TESTĠ BĠLGĠLERĠ
Uygulanan Tarama Testi Türü
Nefes Testi Sonucu
Ağız Sıvısı Testi Sonucu
Ġtiraz Edilen Test / Testler

☐ Nefes Testi

☐ Ağız Sıvısı Testi

