
T A A H H Ü T N A M E  

 

Ben, …………………………………………………………………………………………………………….. taahhütname ile Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından TR-İHA-E-13 no.lu sertifika ile İnsansız Hava Aracı Eğitim 

Kuruluşu olarak yetkilendirilmiş Rudder Teknoloji Ar-Ge Merkezi’ne İHA0 Pilot Eğitimi almak üzere 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nda belirtilen ilgi başvuru 

belgeleri ile başvuru yaptığımı, ….. /….. / 20…. tarihli eğitim döneminde  Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı Ek-3’te belirtilen ders başlıklarına ve sürelerine  

uygun olarak sınıf içi eğitim ve teorik ders konu anlatım şeklinde, İHA0 Pilot Eğitimi’ni aldığımı, ilgi 

ders içeriklerinin tarafıma anlatıldığını ve öğretildiğini, işbu niyet ve mesnetle, ad ı geçen kuruluştan 

aldığım/alacağım sertifika belgesi ve kartı sayesinde hak kazandığım/ kazanacağım İHA0 Pilotu 

sertifikasyonuna binaen, yürürlükteki ve gelecekteki ilgi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsansız Hava 

Aracı Sistemleri Talimatı ve ilgi sivil  havacılık mevzuatı hüküm ve emirlerine uygun olmak üzere 

kişisel/ hobi amaçlı veyahut ticari/ profesyonel olarak bahse konu sertifikasyonun bana sağladığı yetki 

ve kabiliyetler çerçevesinde insansız hava sistemlerini kullanacağımı, uçuracağımı, işbu taahh ütname 

konusu eğitim ve sertifikasyon neticesinde insansız hava araçları ve insansız uçuş sistemlerine dair 

tüm fiil, karar ve hareketlerimden şahsen ve birinci derecede sorumlu olduğumu, ilgi eğitim ve 

sertifikayı veren ve yukarıda unvanı belirtilen kuruluşun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 

tanınan yetkiye binaen şahsıma İHA0 Pilot Eğitimi’ni ilgi öncül usul ve esaslara göre vermek ve 

başarımı ölçümlemek üzere eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikaya hak kazandığımı tespit ve tayin 

etmek ve ilgi pilot lisans kaydımı tutmaktan başka bir sorumluluk ve yükümlülüğü olmadığını, bizzat 

İHA – İnsansız Hava Aracı eğitimi alan kendimin ve / veya velisi bulunduğum ad – soyadı formun üst ve 

alt kısımında geçen öğrencinin İHA – İnsansız Hava Aracı Pilot eğitimi sırasında çekilmiş fotograf ve 

videolarının Rudder Havacılık Teknoloji Ar-Ge'ye ait web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında 

paylaşılmasına izin verdiğimi  ve eğitim sırasında gerçekleşebilecek uçuş faaliyetlerine katılabileceğimi 

/katılabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

          

ÖĞRENCİ        VELİ 

AD SOYAD :        AD SOYAD : 

TCKN:         TCKN:   

 

İMZA :        İMZA : 

 

İKAMET ADRESİ : 

TELEFON :  

 

Not: VELİ kısmı, öğrenci 18 yaş altı ise velisi tarafından doldurulacaktır.  

 


