ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
PİLOT EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
(Resmi Gazete Tarihi: 17 Haziran 2013; Resmi Gazete Sayısı: 28680)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
(1)

Bu Yönetmeliğin amacı, Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi Lisans
Programı eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1)

Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi Lisans Programı
eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak hükümleri kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
(1)

Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1)

Bu Yönetmelikte geçen;
a) ATPL

:

Havayolu Nakliye Pilot Lisansını,

b) Müdürlük

:

Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğünü,

c) PPL

:

Hususi Pilot Lisansını,

ç) Senato

:

Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,

d) SHGM

:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

e) SHY-1

:

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğini,

g) Üniversite

:

Özyeğin Üniversitesi Pilot Eğitimi Lisans Programı için
anlaşmalı uçuş okulu tarafından oluşturulan Uçuş
Değerlendirme Kurulunu,
Özyeğin Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu

:

Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu

:

Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu,

ı) YÖK

:

Yükseköğretim Kurulunu,

i) Yüksekokul

:

Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunu,

j)

:

Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulunu,

f)

Uçuş Değerlendirme Kurulu :

Yüksekokul Kurulu:

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar ile İlgili Esaslar
Üniversiteye kayıt
MADDE 5 –
(1)

Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen
havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli birinci sınıf sağlık sertifikasına (CLASS-1)
sahip olmaları ve SHY-1’nin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen öğrenci pilot
lisansı için müracaatlarda öngörülen diğer şartları taşımaları gerekir.

Kayıt yenileme
MADDE 6 –
(1)

Pilot Eğitimi Lisans Programına kayıt yenileme için ayrıca ek belgelerin istenmesi Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Kayıt dondurma
MADDE 7 –
(1)

SHY-1’ne göre uygun sağlık raporu almamış veya pilot olmasını engelleyecek suçlardan hüküm
giymiş öğrencinin kaydı dondurulmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl
MADDE 8 –
(1)

Hava muhalefeti ve diğer koşullara bağlı olarak güz ve bahar dönemlerinde meydana gelebilecek
uçuş ders saatleri kaybının telafisi için ilan edilen akademik takvimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile
eğitim yeri Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.

(2)

Gerekli görülmesi halinde hafta sonları da teorik ve uygulamalı uçuş dersleri yapılabilir.

Teorik eğitimler
MADDE 9 –
(1)

Öğretim programı; akademik dersleri, seçmeli dersleri, PPL/ATPL teorik derslerini ve PPL/ATPL
uygulamalı uçuş derslerini kapsar.

(2)

PPL teorik derslerine başlamak için, bu derslerin ön koşul derslerini başarmış olmak gerekir.

(3)

(Değişik:RG-09/03/2015-29290) PPL sahibi olabilmek için SHGM tarafından yapılan PPL
teorik bilgi sınavını ve kontrol uçuşunu başarmış olmak gerekir.

(4)

SHGM denetiminde yapılan PPL teorik dersler sınavını, ilk sınava girdiği tarihin ay sonundan
itibaren hesaplanmak üzere 18 ay içerisinde başaramayan öğrenci, tüm PPL teorik derslerini
tekrar almak zorundadır.

(5)

SHGM tarafından verilen Hususi Pilot Lisansını (PPL) alamayan öğrenciler, Havayolu Nakliye Pilot
Lisansı (ATPL) eğitimi teorik derslerine ve uygulamalı uçuş eğitimlerine başlayamazlar.

(6)

Öğrencilerin tüm ATPL teorik derslerini 18 ay içerisinde başarmış olması gerekmektedir.

(7)

ATPL-Frozen Lisans sahibi olabilmek için SHGM tarafından yapılan 14 ayrı dersin sınavlarını,
sınavlara ilk giriş tarihinden itibaren 18 ay içerisinde başarmış olmak gerekir.

(8)

Öğretim programı ile ilgili diğer hususlar için 9 Mart 2015 tarihli ve 29290 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Uygulamalı uçuş eğitimleri
MADDE 10 –
(1)

Uygulamalı uçuş eğitimleri anlaşmalı uçuş okulu ile yapılan protokol çerçevesinde SHY-1’e uygun
olarak yürütülür.

(2)

Anlaşmalı uçuş okulu kurallarına aykırılık halinde, ilgili uçuş okulunun Uçuş Değerlendirme Kurulu
tarafından öğrenci hakkında verilen kararına istinaden SHYO Yönetim Kurulu, konuyu
değerlendirip, uçuş eğitimlerine devam edip edemeyeceğine karar verir.

Devam zorunluluğu
MADDE 11 –
(1)

Öğrenciler, PPL/ATPL teorik derslerine ve uygulamalı uçuş derslerine %100 devam etmek
zorundadırlar. Teorik ve uygulamalı derslere devam esasları Yüksekokul Yönetim Kurulunca
belirlenir.

Derslerden muafiyet
MADDE 12 –
(1)

Öğrenciler, PPL/ATPL teorik ve uygulamalı uçuş derslerinden muaf tutulamazlar.

(2)

Başka bir yükseköğretim kurumu pilot eğitimi lisans programında eğitim alıp sonrasında Özyeğin
Üniversitesi Pilot Eğitimi Lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin hangi akademik ve seçmeli
ders(ler)den muaf olacağı Yüksekokul Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Ders tekrarı
MADDE 13 –
(1)

Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları uygulamalı uçuş
derslerini tekrar edemezler.

Ders materyalleri
MADDE 14 –
(1)

Teorik ve uygulamalı uçuş eğitimlerinde ihtiyaç olan kitaplar, ders dokümanları, navigation
computer, uçuş montu, plotter, standart okul/uçuş kıyafetleri ve dizlik bedelleri öğrenci tarafından
karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar, İşaretler ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 15 –
(1)

Uygulamalı uçuş derslerinin sınavları uçakta veya safhaya uygun simülatörlerde gerçekleştirilir.
Nokta kontrolleri, hava durumu ve diğer koşullara uygun olan günlerde planlanarak icra edilir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınavları
MADDE 16 –
(1)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teorik bilgi sınavları ve verilen/onaylanan pilot
lisansları için SHY-1’in ilgili hükümleri uygulanır.

Notlar ve işaretler
MADDE 17 –

3/5

(1)

PPL/ATPL teorik dersler ve uygulamalı uçuş dersleri için değerlendirmede kullanılan notlar,
katsayıları ve buna karşılık gelen not aralıkları aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan en düşük geçer not
(D) notu olup, (F) notu dersten başarısız olunduğunu belirtir.
Not
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F

(2)

Katsayı
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
0.00

Aralık
97 – 100
94 – 96
91 – 93
88 – 90
85 – 87
83 – 84
81 – 82
79 – 80
77 – 78
75 – 76
0 – 74

Uygulamalı uçuş dersleri ile ilgili anlaşmalı uçuş okulunun notlandırma ve değerlendirmesi, Pilot
Eğitimi Lisans Programı eğitim müdürünün onayı ile öğrencilere ilan edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin ve Uyum Kuralları
MADDE 18 –
(1)

Anlaşmalı uçuş okulu kurallarına aykırılık halinde, ilgili uçuş okulunun Uçuş Değerlendirme Kurulu
tarafından öğrenci hakkında verilen kararına istinaden SHYO Disiplin Kurulu, konuyu değerlendirip
uçuş disiplinsizliği hallerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre karar verir. Ayrıca uçuşa
uyumsuzluk hallerinde SHYO Yönetim Kurulu, Uçuş Değerlendirme Kurulunun kararını dikkate
alarak öğrencinin uçuş eğitimlerine devam edip edemeyeceğine karar verir.
a)

b)

Uçuş Disiplinsizliği;
1)

Uçuş eğitim el kitabında belirtilmiş görevlerle ilgili olarak uçuş öğretmeninintalimatlarına
uymamak,

2)

Yalnız uçuşlarda, bilerek kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak,

3)

Yalnız uçuşlarda uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak,

4)

Alçak uçuş ve akrobasi yapmak,

5)

Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak, bu şekilde uçuşa çıkmaya girişmek,

6)

Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek,

7)

Hava trafik otoritelerince verilmiş talimatlara bilerek uymamak,

8)

Uçuş Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek uçuşla ilgili benzer kurallara
uymamak.

Uçuş Uyumsuzluk;
1)

Uygulamalı uçuş derslerine ait safhalarda görevle ilgili yeterli gelişmeyi gösterememiş
olması,

2)

Uçuştan çekinme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaşmış
olması,
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3)

Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getirmesini
engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarına sahip olduğunun
uygun bir sağlık raporu ile belgelenmesi.

Ücretler
MADDE 19 –
(1)
Öğrenim ücreti dışında, öğrencinin öğrenimi esnasında SHGM tarafından yapılan
sınav, sağlık sertifika ücretleri ve mezun olduğunda ATPL lisansı almak için SHGM yasal olarak yatırılması
gereken resmi harçlar ve diğer masrafların tamamı, kendisi tarafından karşılanır.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 20 –
(1)

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği, Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu,
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 21 –
(1)

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22 –
(1)

Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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