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YÖNERGE NO: PV – Y.001
A. AMAÇ:
Türkiye Havayolları Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na
(PİLVAK) katılımcı olan/olacak uçucuların görev ve sorumluluklarının tespiti ve katkı
paylarının, Vakıf yararına, en üst düzeyde tutulacak şekilde nemalandırılması ve gerektiğinde
Vakıf Senedi’nde belirtilen esaslar dahilinde, ihtiyaç sahibi katılımcılara yapılacak yardım
usullerinin tespit edilmesidir.
B. KAPSAM:
Türkiye Hava Yolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK)
katılımcılarını kapsar.
C. TANIMLAR:
VAKIF/PİLVAK: Bu yönergede, Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı (PİLVAK) kısaca, Vakıf veya PİLVAK kelimesi ile ifade edilmiştir.
ADAY KATILIMCI: Bu Yönergede belirtilen şartları sağlayan, 2920 sayılı Türk Sivil
Havacılık Kanununa, Sivil Havacılık Dairesi Pilot Lisans ve Sertifika Talimatı’na (SHD T – 33)
göre Ticari Pilot Lisansı ( CPL ) veya Hava Yolu Nakliye Pilot Lisansına (ATPL) sahip pilotlar
ile SHD T – 43’e göre lisans sahibi uçuş mühendisleri (FEO) ile Türk Sivil Havacılık Lisansları
eşiti yabancı ülke lisanslarına sahip uçuculardır.
KATILIMCI: PİLVAK’a katılımcı olmak maksadıyla müracaat eden Aday Katılımcı
niteliklerine sahip, T.C / K.K.T.C. Vatandaşı olup, uçucu olarak Havacılık faaliyetlerinde
bulunan, Vakıf Yönetim Kurulunca katılımcılığı kabul edilen ve onaylanan uçuculardır.
Katılımcılar, Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.
KURUCU KATILIMCI: PİLVAK’ın kurulması aşamasında her türlü faaliyete katılan, kurucu
üye sorumluluğunu yüklenen ve Vakıf Ana Senedinde isimleri yazılı olan uçuculardır.
ŞEREF KATILIMCI: Ülke menfaatlerini en üst düzeyde tutan, üstün hizmetlerde
bulunmuş, Vakfımıza maddi ve manevi katkıları olan veya olabileceği değerlendirilen, Vakıf
Yönetim Kurulunca kabulü onaylanan T.C. / K.K.T.C. vatandaşlarıdır. Bu katılımcılar, oy
kullanamaz, Vakıf yardımlarından yararlanamaz. Ancak, Vakfın her türlü sosyal aktivitelerine
ve faaliyetlerine katılır, tesislerinden yararlanırlar.
FAHRİ KATILIMCI: 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanun’una göre alınan veya eşiti
yabancı ülke lisanslarına sahip, aktif uçuculuk hayatı devam ederken zorunlu nedenlerden
dolayı (Sağlık, Emeklilik, Pilotaj Kaybı v.b.) aktif uçuculuk hayatı sona eren veya ATPL, CPL
ve FEO lisansına sahip olup, uçucu olarak ticari faaliyetlerde bulunmayan ve Vakıf Yönetim
Kurulu’nca kabulü onaylanan uçuculardır. Bu katılımcılar, oy kullanamaz. Vakıf
yardımlarından yararlanamaz. Ancak Vakfın her türlü sosyal aktivitelerine, faaliyetlerine
katılır, tesislerinden yararlanırlar.
DANIŞMA KURULU: Geçmiş dönemlerden Vakıf Yönetim Kurullarında görev almış, bilgi
ve deneyimi ile pozitif katkı sağlayabilecek uçuculardan oluşur. Toplantı tarihi, gündemin
maddeleri ve kimlerin katılacağı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
KATKI PAYI: PİLVAK Genel Kurulunda tespit ve kabul edilen, katılımcılar tarafından, her
ayın ilk 20 günü içinde, Vakfın banka hesabına veya Vakfa bizzat düzenli olarak yatırmış
oldukları Türk Lirasıdır. Katkı paylarının tamamı, Vakfa bağış olarak kayıt edilir.
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Ç. PRENSİP VE ESASLAR:
1. Katılımcı Olabilme Esasları;
a. T.C. / K.K.T.C. Vatandaşı,
b. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu SHD T – 33’e göre Ticaret Pilot Lisansı
(CPL) veya Havayolu Nakliye Pilot Lisansı (ATPL) ile SHDT – 43’e göre uçuş Mühendisi
Lisanslarından birine sahip,
c. Katılımcı olabilmek için gerekli olan evrakları (Müracaat formu, nüfus cüzdan
fotokopisi, pilot lisans fotokopisi, çalıştığı şirket veya kurum kimlik kartı, çalıştığı şirketten, o
şirkette çalıştığına dair, şirket yetkilisinden alınmış, güncel, imzalı onaylı belge, 1 adet
vesikalık fotoğraf ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Cumhuriyet Başsavcılığınca
düzenlenmiş sabıka kaydı belgesini) teslim etmiş olmak,
ç. Katılımcı olabilmek için müracaat edilen aydan başlamak üzere katkı paylarını
düzenli olarak ödemek,
c. İşsiz kalma durumu haricinde, zorunlu nedenlerle de olsa, katkı paylarını, üç (3)
aydan fazla geciktirmemek,
d. Her yıl, Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilen giriş bağışını ödemek,
e. Vakıf Yönetim Kurulunca, katılımcılığı onaylanmış olmalıdır.
2. Katkı Payları ile İlgili Esaslar;
a. Katkı payı miktarı; Genel Kurul Toplantısı esnasında, tüm katılımcılar ile
değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir.
b. Belirlenen katkı payları; düzenli olarak her ayın ilk 20 iş günü içinde Vakfın ilgili
banka hesabına, banka talimatı ile veya kredi kartı kullanılarak;
1) Pilotlar Vakfı’nın Yeşilköy, Yapı Kredi Bankası’ndaki TR72 0006 7010 0000 0063
7215 94 numaralı hesabına veya
2) Türk Ekonomi Bankası, Yeşilköy Şube TR06 0003 0540 0000 1108 02 numaralı
hesabına yatırılır.
3)
c. Katkı paylarını yatırdıkları süre içinde, geçici olarak işsiz kalarak, aktif uçuculuk
hayatı kesintiye uğrayan katılımcıdan, talep ettiği takdirde katkı payı alınmaz. Hakları devam
eder, ancak süresi dondurulur.
ç. Vakfa yeni katılımcı olacak uçucular; aşağıda belirtilen şartlar dahilinde, geriye dönük
katkı paylarını yatırabilirler
Geriye dönük ödeme:
1) 01 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında herhangi bir tarihte katılımcı olan
uçucular, geriye dönük katkı payını yatırmaları halinde, başlangıç tarihleri, o yılın 01 Ocak
tarihinden başlatılır.
2) 01 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında herhangi bir tarihte katılımcı olan
uçucular, geriye dönük katkı payını yatırmaları halinde, başlangıç tarihleri, o yılın 01 Temmuz
tarihinde başlatılır.
d. Katılımcılar, ( işsizlik hariç ), zorunlu nedenlerden dolayı katkı payını en fazla üç (3)
ay geciktirilebilir. Geciktirilen katkı paylarının, takip eden ay içerisinde ödenmesi zorunludur.
Ödemeler bir sonraki yıla aktarılamaz.
e. Geçmişe yönelik ödeme önceki yılları kapsamaz.
f. Arzu edildiği takdirde, geleceğe yönelik peşin ödeme yapılabilir, peşin ödemeler bir
sonraki yılı kapsamaz.
g. İşsizlik nedeni ile ödemeleri durdurulan katılımcı, arzu ettiği takdirde ilgili yıla ait
geriye dönük katkı paylarını ödeyebilir. Madde Ç, 1 ve 2’de ki hususlar dışında, 1 Ocak – 31
Aralık tarihleri arasında yapacakları geriye dönük ödeme ile katılımcı süresi, 1 Ocak ’tan
devam ettirilir.
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3. Nemalandırma Esasları;
a. Katılımcılar tarafından; Vakfa ödenen katkı payları ve Vakfın her türlü geliri, Vakıf
Ana Senedinde belirtilen esas ve amaçlar doğrultusunda değerlendirilerek nemalandırılır.
b. Katılımcılar tarafından; Vakfa ödenen katkı payları ve Vakfın her türlü geliri,
yardımların yapılmasında ve Vakfın genel giderlerinde kullanılmak üzere Vakıf Öz
sermaye’sine ilave edilir.
4. Katılımcılıktan Çıkma veya Çıkarılma Esasları;
a. Kendi isteğiyle ayrılan veya yönetim kurulu kararı ile katılımcılıktan çıkartılan
katılımcılar, tekrar katılımcı olmak istediklerinde; Vakıf Katılımcılık Başvuru Formunu
doldurarak müracaat etmeleri halinde, yönetim kurulu kararıyla tekrar katılımcı olabilirler. 12
aydan fazla süreyle işsiz kalmaları nedeniyle üyelikten çıkartılanlar hariç olmak üzere, kural
olarak vakfa en çok 2 kez üye olunabilir. İşsizlik sebebi dışındaki herhangi bir nedenle vakıfla
2 kez ilişiği kesilenler, bir daha üyeliğe kabul edilmezler
b. Katkı payını yatırdıkları süre içinde, aktif uçuculuk hayatı işsizlik nedeni ile kesintiye
uğrayan katılımcı, talep ettiği takdirde, katkı payı ödemesi durdurulur, katılımcılıkları devam
eder. Aktif uçuculuk hayatı başladığı tarihten itibaren yatırılmayan katkı paylarını, arzu ettiği
takdirde, ait olan yılın 01 Ocak tarihinden başlayacak şekilde geri ödeyebilir veya ödenmeye
başlandığı tarihten itibaren katılımcılığı devam ettirilir. İşsizlik nedeniyle katkı payı ödemesi
dondurulan katılımcı, Lisans Kaybı Sistemine de katılmış ise, istemesi halinde lisans kaybı
katkı payını ödemek koşulu ile Vakfa yapacağı katkı payını dondurulabilir, tekrar işe
girdiğinde ödenmemiş noksan aylara ait katkı paylarını topluca ödenmesi Vakıf
katılımcılığının devamı için zorunludur.
c. Emekli olanlar ile uçuculuk statüsü sona erdirilen katılımcılar; arzu ettikleri takdirde,
Fahri Katılımcı olarak, Vakıf ile ilişkilerine devam edebilirler. Vakıf yardımlarından
yararlanamazlar. Fahri Katılımcının kanuni mirasçılarına vefat yardımı ödenmez.
ç. Gerek Dernekler ve Vakıflar Kanunu ve gerekse Vakıf Senedinin zorlayıcı sebepleri
nedeniyle aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyen katılımcıya; Vakıf Yönetim Kurulu
kararı ile Ç.4.e. maddesinde ki usuller uygulanarak, Vakıf ile ilişkileri kesilir.
Bu Hususlar;
1) Haysiyet ve şerefi bozan suçlardan biri ile ağır hapis veya altı (6) aydan fazla
hapis cezası almak,
2) Vakfa maddi ve manevi zarar vermek, sözlü veya fiili hareketlerde bulunmak,
3) Katılımcılık niteliklerinin uygun olmadığı sonradan tespit edilmek,
4) Bu yönergede belirtilen, katılımcı olabilme esaslarını kaybetmek,
d. Her ay düzenli olarak ödenmesi gereken katkı payını, zorunlu nedenler olmadıkça üç
(3) aydan fazla geciktirmek,
e. Standart katkı payını, zorunlu haller dışında üç (3) aydan fazla geciktiren katılımcıya
uygulanacak usuller:
1) İlgili katılımcıya, geciktirilen ilk aydan itibaren telefonla ulaşılmaya çalışılıp bilgi
verilir.
2) Telefon ile ulaşılsın veya ulaşılmasın 7 iş günü içinde sorun çözülmez ise,
katılımcının vakıfta ki kayıtlı adresine, Yönetim Kurulu’nun onayı ile mümkünse vakıf avukatı
kanalı ile değilse vakıf müdürü tarafından ihtar yazısı gönderilerek, katılımcıya sorun ile ilgili
bilgi verilerek katkı paylarının yatırılması sağlanır. Yazılı bildiri en az iki (2) kez yapılır.
3) Üst üste yapılan telefon ve yazışmalara rağmen, zorunlu nedenler olmadığı halde,
üç (3) aydan fazla katkı payını ödemeyen bağışçının vakıf ile ilişiğinin kesilmesi işlemleri
başlatılır.
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D. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ;
Bu Yönerge, Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Genel Kurulunun 09/07/2021 tarihli onayını takiben yürürlüğe girmiştir.
E. YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ YETKİ VE SORUMLULUĞU:
Yönergede değişiklik yapılmadan, bu Yönergede yer alan prensip ve esaslar dışında
uygulama yapılamaz.
Yönergenin güncelleştirilmesi ile ilgili sorumluluk Genel Kurula aittir. Bununla birlikte
Yönetim Kurulu, uygulamadan elde edilen tecrübeler ve zaman faktörünü de dikkate alarak,
bu yönergenin amaç bölümünde yazan hususları destekleyen değişiklikleri, oy birliği ile
yapma yetkisine sahip olup, ilk Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul üyelerinin salt
çoğunluğunun onayını almalıdır.

Sabri DUMAN
Kaptan Pilot
PİLVAK
Yönetim Kurulu Başkanı
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