
 

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Uçuş Kontrol ve Bakım Makinisti, Pilot Alım İlanı 
1 / 3 

 

Genel Müdürlüğümüze,  

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav 

şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B 

hizmet sözleşmeli ‘‘Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti,  Pilot”  alınacaktır. 

  

MÜRACAAT ETMEK  İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR 

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

 
 
 
 

UÇAK 
KONTROL VE 

BAKIM 
MAKİNİSTİ 

 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. Bakım 
konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.  

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

4/B 

Ücret (Brüt):  

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:  8.712,03 TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.264,99 TL 

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.370,91 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir) 

PİLOT (UÇAK) 
 

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, uçuş 
öğretmenliği yetkisinde en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip 
olmak.  İyi derecede İngilizce bilmek.  

2 4/B 

(68 yaşını doldurmamış olmak) 

Ücret(Brüt):  

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 13.434,13 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 12.601,41 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 12.319,03 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir) 
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UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

PİLOT (UÇAK) 
 
 
 
 
 

ATPL lisansına, en az 3500 saat uçuş tecrübesine, kontrol 
öğretmenliği sertifikasına ve 5700 kg ın üzerindeki uçuşlarda 
type ratinge sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. 
(68 yaşını doldurmamış olmak) 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

4/B 

Ücret (Brüt):  

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:  13.434,13 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 12.601,41 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 12.319,03 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 
Nevşehir) 

PİLOT (UÇAK) 
 

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, uçuş 
eğitmeni olan en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.  İyi 
derecede İngilizce bilmek.  

1 4/B 

(68 yaşını doldurmamış olmak) 

Ücret(Brüt):  

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 13.434,13 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 12.601,41 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 12.319,03 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya 
Nevşehir) 
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BAŞVURU 

1. Başvurular en geç 24.03.2017 Cuma günü saat 16.00’a kadar 
http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5151-4b-hizmet-sozlesmeli-personel-is-basvuru-
formu web adresinden yapılacaktır.  

2. Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra 
istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler 
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul 
edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında 
genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki Sözleşmeli personel alımı ile ilgili 
her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-
duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır. 

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından 
göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak 
veya alacak talebinde bulunulamaz. 

 

DEĞERLENDİRME 

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata 
katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet 
sitesinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı veya elektronik ortamda da bildirim 
yapılacaktır.  
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