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Madde 1- Bu talimatın amacı, ticari, genel ve sportif havacılık işletmelerinde, planörler ile
bu planörlerde görev yapmak üzere ihtiyaç duyulan personelin; ulusal ve uluslararası kurallar
çerçevesinde belirlenmiş esaslara uygun olarak yetiştirilmesi, sınıflandırılması, lisanslandırılması ile
Bakanlığımızdan işletme yetkisi alarak ticari, genel ve sportif havacılık faaliyetlerinde bulunan
işletmelerin uymaları gerekli esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam

Hukuki Dayanak
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Madde 2- Bu talimat, ticari, genel ve sportif havacılık işletmeleri ile bu işletmelerde görev
yapacak lisans ve/veya sertifika almış uçucu personelin görev ve sorumlulukları ile işletmelerin
uymak zorunda oldukları usul ve esasları kapsar.

Madde 3- Bu talimat,

a) 3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi,
b) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun 95 nci maddesi,
c) ICAO Ek-1 Personel Lisanslandırma Usulleri,
kapsamında hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta geçen,
Bakanlık; Ulaştırma Bakanlığını,
Beceri Testleri; Lisans veya yetki alınabilmesi için, sınavı yapan kişinin ihtiyaç duyması
durumunda sözlü sınavları da içerecek şekilde gösterilen yeteneklerin ölçülmesini,
Lisansın Çevrilmesi; ICAO üyesi olmayan ülkelerce verilen lisansların milli lisansa
çevrilmesini,
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Lisansın Yenilenmesi; Bir yetkinin veya onayın süresinin dolması sonucu, istenen
gereksinimlere tam olarak uyulması koşuluyla, sözü edilen yetki veya onayın süresinin daha sonraki
belirli bir periyoda kadar yenilenmesini,
Lisansın Geçerli Kılınması (Validasyon); Taraf ülkenin, diğer bir taraf ülke lisansını
alternatif olarak kendi lisansına eşdeğer kılmasını,
SHGM; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
Pilot; Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli olan sorumlu pilot ve/veya sorumlu pilot
haricindeki diğer pilot ya da pilotları,
Planör : Uçuş esnasında sabit aerodinamik tepkimeler üreten yüzeyler sayesinde kaldırma
gücü oluşturabilen, havadan ağır motorsuz hava aracıdır.
Planör Uçuş Zamanı : Toplam uçuş zamanı, çekilerek veya başka bir yol ile kalkış amaçlı,
planörün ilk hareket ettiği süre ile inişi tamamladıktan sonra planörün tam olarak durduğu süredir.
Sivil Havacılık İşletmeleri; Türk tescilli hava araçlarını Ticari, Genel ve Sportif Havacılık
faaliyetleri icra etmek amacıyla, Bakanlıktan ruhsat alarak, sivil havacılık faaliyetinde bulunan tüm
işletmeleri,
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Yeterlilik Testi (Proficiency Check); Yetkilerin temdidi yada yenilenmesi için, kontrol
pilotu tarafından yapılan gerektiğinde sözlü sınavı da kapsayacak şekilde uçuş becerilerin
sergilenmesini,
AIP ; (Aeronautical Information Publication) Havacılık Malumat Yayını
FTO; (Flight Training Organisation ) Uçuş Eğitim Organizasyonu
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GPL; (Glider Pilot Lıcence) Planör Pilot Lisansı
S/S; Seyru Sefer Uçuşu
T/R: Tip Sertifikası

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Lisanslandırma
Madde 5- Planör pilotları için Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Planör Uçuş Eğitim
Okullarında alınan teorik bilgi ve uçuş eğitimleri sonucunda lisans, sınıf, tip, onay veya belgeleri
düzenlenir.
ICAO üyesi olmayan ülkelerden alınan lisansların milli lisansa çevrilmesinde verilen eğitim
esas alınarak, lisansın üzerinde ICAO üyesi olmayan devleti belirten bir kayıt bulunacaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planör Pilot Lisansı Verilme Şartları

Lisans için Aranan Şartlar
Madde 6- Planör Pilot Lisansı için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir;
a) Asgari Yaş; Başvuru sahibi en az 16 (on altı ) yaşını doldurmuş olmalıdır.
b) Tıbbi Uygunluk; Tıbbi belge sahibi, uygulanacak lisansın imtiyazlarını güvenle yapmaya
aklen ve fiziken uygun olacaktır.
Başvuru sahibi, eğitime başlamadan önce SHGM tarafından yetkilendirilmiş sağlık
kuruluşlarından birinde ICAO EK-1‟e göre 1 veya 2'nci sınıf sağlık muayenesinden geçerek sağlık
sertifikasını almış olmalıdır.
c) Öğrenim Durumu; Asgari lise veya dengi okul mezunu olmalıdır.
Planör Pilot Lisans/Sertifika Verilme Şartları ve Geçerliliği
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Madde 7- Planör Uçuş Eğitim Okullarında eğitimlerini tamamlayan planör pilot adayına
eğitim kurumu aracılığı ile “Planör Pilot Lisansı Müracaat Formu” ve gerekli evraklar doldurularak
SHGM'ye müracaat edilir. Evraklar üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda adaya
uygun olması halinde “Planör Pilot Lisansı” düzenlenir.

İP

Planör Pilot Lisansı ile Öğretmenlik Sertifikaları bir yıl geçerli olup, bu sürenin sonunda
lisansın veya sertifikanın Bakanlıkça yeniden geçerli kılınması veya yenilenmesi için pilotun yetkili
bir Planör Uçuş Eğitim Okulunda bu talimat hükümlerine göre yapılacak periyodik teorik ve uçuş
kontrolleri sonucunda başarılı olması durumunda lisans veya sertifikası yenilenir.
Lisans geçerlilik süresi içinde lisansını yenilemeyen pilotlara;
1 yıla kadar 1 saat lisans yenileme, öğretmenlik sertifikası varsa 1 saat sertifika yenileme,
1-3 yıl arası 2 saat lisans yenileme, öğretmenlik sertifikası varsa 1 saat sertifika yenileme,
3-5 yıl arası 3 saat lisans yenileme, öğretmenlik sertifikası varsa 1 saat sertifika yenileme,
5 yıldan fazla ara verenlere 5 saat lisans yenileme, öğretmenlik sertifikası varsa saat sertifika
yenileme, uçuşu yaptırılır.
Planör Pilot Lisansına sahip olan pilot, tip intibak eğitimlerini planör uçuş eğitim okulu
tarafından hazırlanan uçuş eğitim yönergesine uygun olarak tamamladıktan sonra intibak yaptığı tüm
planörlerde uçuş yapabilir. Tip intibak eğitim programı SHGM tarafından onaylanmış ve Bakanlıkça
yetkilendirilmiş planör uçuş eğitim okulu tarafından verilir.
Türk Hava Sahası içerisinde ticari amaçlı (yolcu, reklam uçuşları vs.) planör uçuşları
yapacak ve belirli bir süre Türkiye‟de çalışacak olan yabancı uyruklu pilotlar validasyon talimatı
hükümlerine tabi olup, bu uçuş faaliyetleri esnasında AIP' de yayınlanan hususlara göre uçuş
faaliyetlerini icra edeceklerdir. Bir aya kadar geçici olarak turistik veya sportif amaçlı uçuş yapacak
olan yabancı uyruklu pilotlar ise uçuş faaliyetleri esnasında
yanlarında Türk gözlemci pilot
bulunduracaklardır.
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Teorik Dersler ve Uçuş Sınavları
Madde 8- Planör uçuş eğitimi veren uçuş eğitim organizasyonları tarafından, ICAO Ek-1
Bölüm 2 2.12‟de ve uçuş eğitim organizasyonunun eğitim el kitabında yer alan Hava Hukuku, Hava
aracının Genel Bilgisi, Uçuş Performansı ve Planlama, İnsan Performansı ve Limitleri, Meteoroloji,
Seyrüsefer, Uçuş Prensipleri, Haberleşme Usulleri, Yelken-Termik, Kaza-Kırım ve İlk Yardım,
Emergency Kurallar konularına göre SHGM tarafından onaylanmış program çerçevesinde eğitim
verilir.
Bakanlıkça yetkilendirilmiş Planör Uçuş Eğitim Okullarında teorik ve uçuş eğitimlerini
tamamlayan planör pilot adaylarının planör pilot lisansına sahip olması için SHGM tarafından
onaylanmış teorik bilgi seviyesinde olmaları gerekmektedir. Adaylarda, yapılacak teorik bilgi
sınavında “Emergency Usullerden” %100, “Normal Usuller” sınavından ise en az %75 başarı şartı
aranır.
Kredilendirme:
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Madde 9-Uçak, Helikopter, Microlight, Ticari ve Hususi Pilot Lisansına sahip pilotlardan
Planör Pilotu Lisansı almak isteyenler planör teorik bilgi eğitiminde; Hava Hukuku, İnsan
Performansı ve Limitleri, Meteoroloji, Aerodinamik, Hava Trafik Kuralları ve Konuşma Usulleri
derslerinden muaf tutulur (daha önceden bu dersleri gördüklerine dair belge sahibi iseler) ve 8'nci
Maddede belirtilen diğer derslerin tamamını alacaklardır.
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Planör Pilot Lisansına sahip olmak isteyen aday en az 24 saatlik uçuş eğitimini
tamamlamalıdır. Şayet aday ticari pilot lisansına sahip ise 10 saati, şayet aday hususi pilot lisansına
sahip ise 5 saati kredilendirilir. Helikopter, balon ve microlight lisansına sahip adaylara normal
planör pilot lisansı eğitimi uygulanır.
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Tip intibak eğitimi SHGM tarafından yetkilendirilmiş planör uçuş eğitim okullarında verilir.
Bu eğitimi verecek teorik ve uçuş öğretmenleri; nitelikleri, tecrübeleri ve görmüş oldukları kurslar
dikkate alınarak planör uçuş okulu tarafından yetkilendirilir.
ICAO üyesi olmayan devletlerce düzenlenen lisans ve sertifikaların kredilendirilmesinde
alınmış olan teorik ve uçuş eğitimleri saatleri ile genel uçuş saati toplamı SHGM tarafından
değerlendirilir. Milli mevzuatlarımız çerçevesinde yetkilendirilen Planör Uçuş Eğitim Okulları
verilen teorik ve uçuş eğitim saatleri karşılaştırılarak eksik olan teorik ve uçuş eğitimleri
tamamlatılarak yapılacak olan teorik bilgi ve uçuş sınavları sonucunda başarılı olunması halinde
lisanslar milli lisansa çevrilir.
Tecrübe
Madde 10a) Planör Pilot Lisansı ;
Planör Uçuş Eğitim Okuluna başvuran planör pilot adayı, Okul tarafından hazırlanan uçuş
eğitim yönergesi ve SHGM tarafından onaylanan eğitim el kitabına göre temel ve tekamül eğitimini
alır. Temel uçuş eğitimi, bir sortisi yalnız olmak üzere en az 23 sortiyi kapsayacak şekilde 5:30
saatlik toplam uçuş süresinden az olamaz. Ancak PPL veya CPL sahibi pilotların uçuş tecrübeleri
dikkate alınarak uçacağı süre eğitim organizasyonu tarafından belirlenir. Temel uçuş eğitim safhasını
tamamlayan aday, tekamül uçuş eğitim safhasına başlar. Bu eğitim, temel uçuş eğitim safhasında
uçulan süreler dahil olmak üzere;
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1) 16 saat çift kumanda uçuşu,
2) 6 saat yalnız uçuşu,
3) 2 saati genel tekrar ve bitirme kontrol uçuşunu kapsayacak şekilde genel uçuş
toplamı 24 saatten az olamaz.
4) Teorik bilgi eğitimi ise; 8'inci Maddede belirtilen 11 dersi içerecek
şekilde ve
SHGM tarafından onaylanan eğitim programına göre 50 saatten az olamaz. Teorik bilgi eğitimi ile
uçuş eğitimlerini tamamlayan ve yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara Planör Pilot Lisansı
tanzim edilir.
Yetenek
Madde 11- Planör Uçuş Eğitim Okullarında teorik ve uçuş eğitimlerini tamamlayan müracaat
sahibi, planör uçuş eğitim okulu tarafından teorik sınav ve kontrol uçuşuna tabi tutulur. Sınavlar
kalite sorumlusu veya yetkilendirilmiş öğretmen pilotlar tarafından yapılır.
İmtiyazlar
Madde 12- Bu talimat hükümlerine göre; yetki lisansın ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.
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Planör Uçuş Öğretmenliği
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Madde 13- Planör Uçuş Öğretmenliği eğitimine alınacak pilotların; aşağıdaki şartlara haiz
olması gerekmektedir:
a) Geçerli Planör Pilot Lisansına (GPL) sahip olmak,
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b) 170 saat toplam planör uçuş saatini tamamlamış olmak,
c) En az 100 saati birinci pilot uçuşu olmak (Toplam uçuşuna dahil).
d) Nazari bilgi olarak yeterli olmak.

e) Geçerli sağlık sertifikasına sahip olmak.
Bu vasıflara sahip olan pilotlar SHGM tarafından yetkilendirilmiş Planör Uçuş Okullarında
onaylı eğitim programlarına göre; öğretme ve öğrenme metotları, öğrenci değerlendirme, havacılık
tarihi, genel havacılık, uçuş nazariyatı, eğitim psikolojisi, uygulamalı eğitim teknikleri, uçuş
emniyeti ve emergency derslerini içeren toplam 50 saatlik teorik bilgi eğitimini ve 5 saat arka kabin
intibak uçuşu, 12 saat öğretmenlik kursu, 12 saat team right uçuşu (İki öğretmen adayının beraber
uçuşu), 1 saat kontrol uçuşu olmak üzere toplam 30 saat / 53 sorti de uçuş eğitimini tamamlarlar. Bu
eğitimi tamamlayan planör pilotlarına, planör uçuş okulu tarafından yapılacak teorik bilgi ve uçuş
sınavlarında başarılı olmaları halinde, gerekli evraklar düzenlenerek SHGM‟ye müracaat edilir.
Evraklar üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda adaya uygun olması halinde
“Tahditli Planör Öğretmenlik Sertifikası” düzenlenir. Süre bakımından: bir uçuş öğretmeni en az 50
saat uçuş öğretmenliği süresini tamamlayıp ve 5 öğrenciye „‟A‟‟ Brövesi verdikten sonra eğitim
kurumu ve yetkili gözetmen öğretmenin önerisi ile SHGM tarafından tahdit kaldırılır.
Planör Uçuş Öğretmenliği Sertifikası imtiyazı; intibak yapılan tiplerde öğretmenlik yapar.
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Sınavlar
Madde 14- Teorik sınavlarda geçerli not 100 puan üzerinden en az 75‟dir. Emergency
sınavlarda bu not değerlendirmesi 100 üzerinden 100‟dür. Adaylar eğitim süresince görmüş oldukları
teorik derslerden lisans kontrol uçuşu öncesi sınava tabi tutulurlar. Sorular yetkili Planör Uçuş
Eğitim Okullarında çoktan seçmeli, 120‟şer soruluk olmak üzere asgari üç ayrı buklet olarak
hazırlanır ve seçilecek soru bukletinden adaylar sınava alınır. Sınavda başarılı olamayan adaylar bir
hafta içersinde yeniden sınava tabi tutulur. Her adayın 2 defa sınava girme hakkı vardır. İki sınav
hakkında da başarısız olanlar, başarısız oldukları derslerden ilave eğitim alarak yeniden sınava tabi
tutulur. Bu sınavda da başarısız olan adayın eğitimi durdurularak uçuş kuruluna sevk edilir. Uçuş
kurulunun vereceği karar nihaidir.
Kredilendirme
Madde 15- Planör Uçuş Öğretmenliği için müracaat eden Ticari Pilot Lisansı sahibi pilotun
öğretmenlik sertifikası varsa; planör pilot lisans eğitimini aldıktan sonra en az 50 saat planör uçuşu
ile kısaltılmış öğretmenlik kursuna girer. Kısaltılmış öğretmenlik kursu 10 saattir. Şayet Ticari pilot
lisansı sahibinin öğretmenlik sertifikası yoksa, en az 50 saat Planör uçuşundan sonra (planör pilot
lisans eğitimi dahil) normal öğretmenlik kursu eğitimi uygulanır. Hususi Pilot Lisansı sahiplerine ise
toplam 150 saat planör uçuşundan sonra normal öğretmenlik kursu eğitimi uygulanır.
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Uçuş Testi
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Madde 16- Teorik bilgi sınavlarını başarı ile geçen adaylar uçuş kalite müdürlüğü tarafından
veya yetkilendirilmiş “A” kategorili planör uçuş öğretmeni tarafından en az bir saat uçuş yeterlilik
testine tabi tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisanslar ve Sertifikalar, İmtiyazlar, Lisans ve Sertifikaların İptali, Geri
Alınması ve Sınırlamalar
Lisans ve Sertifikalar
Madde 17- Yapılmakta olunan görevlere uygun geçerli bir lisansa ve sertifikaya sahip
olunmadıkça herhangi bir şahıs, planörün uçucu personeli olarak hareket edemez.
İmtiyazlar
Madde 18- Bir pilot sahip olduğu lisansın kendisine vermiş olduğu yetkilerden başkasını
kullanamaz.
Lisans ve Sertifikaların İptali ve/veya Geri Alınması
Madde 19- Lisans ve sertifikaların verilmesi için zorunlu bulunan asgari koşulların ortadan
kalkması durumunda lisans ve sertifika iptal edilir. Lisans ve sertifikaların verilmesi için aranan
niteliklerde geçici olarak değişiklik meydana gelenlerin lisansları ve sertifikaları durumlarının
düzeldiği saptanıncaya kadar geri alınır.
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Uçuş Yeteneklerinin Kaybı
Madde 20-Pilotun sağlık şartlarından dolayı uçuş yeteneğinde planörü emniyetle kullanmaya
mani olacak bir eksilme meydana geldiği taktirde lisans ve sertifikanın vermiş olduğu haklar
kullanılamaz.
ICAO Üyesi Olmayan Ülkelerce Verilen Lisansların Milli Lisansa Çevrilmesi
Madde 21- ICAO üyesi olmayan Devletlerce düzenlenen lisans ve sertifikalar, devletler
arasında bir anlaşma olması şartıyla çevrilebilir. Bu anlaşmanın temelinde lisans kabulünün karşılıklı
olması esas alınacak ve ICAO üyesi olmayan devletin eğitim ve test gereksinimlerinin eşit emniyet
düzeyinde olması garanti edilecektir. Yürürlüğe giren herhangi bir anlaşma; ICAO üyesi olan ve
olmayan iki devletçe periyodik olarak gözden geçirilecektir. Böyle bir anlaşma uyarınca değiştirilen
bir lisans, değişikliğin dayandırıldığı ICAO üyesi olmayan devleti belirten bir kayıt içerecektir. Diğer
üye devletler bu tür bir lisansı kabul etmek zorunda olmayacaklardır.
Uçuş Süresinin Kaydedilmesi
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Madde 22- Planör pilotu olarak uçulan bütün uçuşların ayrıntıları SHGM tarafından
onaylanan pilot uçuş kayıt defterine düzenli olarak kaydedilir. Pilot uçuş kayıt defteri pilot
tarafından tutulur ve planör uçuş okulu/işletme tarafından onaylanır. SHGM‟ye yapılacak yıllık
lisans/sertifika yenileme ve süre uzatma işlemlerinde ibraz edilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İstisnai Durumlar, Tahditler, Gözetim ve Denetim

İstisnai Durumlar

Madde 23- Bu talimatta belirtilen hususlara Devlet görevleri, arama-kurtarma faaliyetleri,
doğal afetler ve benzeri durumlarda SHGM‟nin izni ve/veya bilgisi dahilinde istisnai uygulamalar
yapılabilir.
Günlük 8 saat (eğitim uçuşları 6 saat) olan uçuş süresi sınırlaması; rekor denemeleri ve
yarışma uçuşlarında SHGM‟nin iznine bağlı olarak aşılabilir.
Tahditler
Madde 24- Planör pilotları, adayları ve öğretmen pilotların bu talimat esasları dahilinde
yapacağı eğitimler, ve uçuşlar ile ilgili sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Günlük uçuşlar aralıklı olarak 8 saat uçuş süresini geçemez. (S/S, rekor ve yarışma uçuşları
hariç, S/S uçuşları hariç)
b) Uçuş öğretmenleri eğitim uçuşunda günlük aralıklı olarak 6 saat uçuş süresini geçemez.
c) Kursiyerler eğitim uçuşunda günlük 3 saat uçuş süresini geçemez (özel amaçlı uçuşlar ve
S/S uçuşları hariç)
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d) Eğitim esnasında planörün kalkışından, ininceye kadar geçen süre içerisinde planörde
bulunan mevcut muhabere cihazları kapatılamaz.
e) Eğitimi tamamlanmamış iki öğrenci beraber uçamazlar. (Öğretmenlik kursu T/R uçuşları
hariç)
f) Planör pilotu periyodik sağlık süresi ve lisans/sertifikasının geçerlilik süresi dolduğunda,
kahve ve tütün dışında alkol, yatıştırıcı, uyku getirici, kokain, tiner, vb. gibi maddeler alındığında,
herhangi bir rahatsızlık nedeniyle rapor alındığında ve/veya düzenli ilaç tedavisine devam
edildiğinde uçamaz. Ayrıca tüple denize dalış yapanlar dalışın tamamlanmasını müteakip 24 saat,
alkol alınmasını müteakip 8 saat, kan bağışında bulunulmasını müteakip 72 saat, aşı yaptırılmasını
müteakip 24 saat geçmeden uçuş yapamazlar.
Gözetim ve Denetim
Madde 25- Bu talimat hükümlerinin uygulanmasına yönelik denetim, her bir uçuş
organizasyonu için bir yıl içerisinde en az bir kere periyodik olarak yapılır. Bu denetlemelerde
eğitim müfredatı ve kayıtları, pilotların uçuş kayıtları ve SHGM tarafından gerekli görülen hususlar
kontrol edilir.

TA

L

Periyodik olarak yapılan denetlemelerin dışında SHGM gerektiğinde habersiz denetleme ve
inceleme yapmaya yetkilidir.

Sorumluluklar

İP

ALTINCI BÖLÜM
Sorumluluklar, Aykırı Davranışlar, İdari Yaptırımlar ve Son Hükümler

Madde 26- Bu talimatta belirtilen hususların uygulanmasından, SHGM tarafından
yetkilendirilmiş Planör Uçuş Eğitim Okulları, SHGM‟ye karşı sorumlu yöneticiler, planör uçuş
öğretmenleri ve planör pilotları Bakanlığa karşı sorumudurlar.
Aykırı Davranışlar ve İdari Yaptırımlar
Madde 27- Bu talimat hükümlerine aykırı davranışta bulunan Planör Uçuş Eğitim Okulları
ile yönetici personel, planör pilotu ve öğretmeni hakkında gerekli uyarılar yapılır ve gerekirse
inceleme komisyonu tarafından değerlendirmede bulunulur. Buna göre;
a) SHGM tarafından kusurlu görülen Planör Uçuş Eğitim Okuluna, gerekli düzeltici uyarıda
bulunulur. SHGM‟nin uyarısına rağmen kusurun devamı ve/veya talimat hükümlerine aykırı
hususların tekrarı halinde, inceleme komisyonu tarafından değerlendirilerek eğitim yetkisi en fazla
30 güne kadar askıya alınır. Bir yıl içerisinde üçüncü kez kusurun devamı ve/veya talimat
hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde eğitim yetkisi iptal edilir.
b) Planör Uçuş Eğitim Okulunda yönetimden SHGM‟ye karşı sorumlu genel müdür, kalite
müdürü, uçuş eğitim müdürü, SHGM tarafından kusurlu görülürse yazılı olarak ihtar edilir. Kusurun
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devamı ve/veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde ilgili yöneticilerin yetkileri,
inceleme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre belli bir süre veya tamamen iptal edilir.
c) SHGM tarafından lisans sahibi personel kusurlu görülürse, yazılı olarak ihtar edilir.
Kusurun devamı ve/veya talimat hükümlerine aykırı hususların tekrarı halinde ilgili şahsın lisansı,
inceleme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre en az üç gün en fazla altı ay askıya
alınır. Bir yıl içerisinde üçüncü kez kusurun devamı ve/veya talimat hükümlerine aykırı hususların
tekrarı halinde ise ilgili şahsın lisansı, inceleme komisyonu kararı ile 6 aydan az olmamak üzere
askıya alınır.
Son Hükümler
Yürürlülük
Madde 28- Bu talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

İP

TA

L

Madde 29- Bu talimat hükümleri Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü
tarafından yürütülür

EKLER
EK-1 Planör Pilot Lisansı Müracaat Formu
EK-2 Lisans Alma/Yenileme Formu
EK-3 Lisans Alma/Yenileme Kontrol Fişi
EK-4 Öğretmenlik Sertifikası Alma/Yenileme Kontrol Fişi
EK-4 Günlük Uçuş Programı
EK-5 Nazari Ders Sınav Notları Çizelgesi
EK-6 Başlangıç Uçuş Eğitim Safhası Değerlendirme Fişi
EK-7 Tekamül Uçuş Eğitim Safhası Değerlendirme Fişi
EK-8 Öğretmenlik Kursu Bitiriş Raporu
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