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DHMİ ÇANAKKALE HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET YÖNETİM UZMANLIĞI – 0.212. 213 10 21 DÂHİLİ 1013 

 

 

AMAÇ : 

 
DHMİ Çanakkale Havalimanında tehlikelerin herhangi bir havacılık hadisesine sebep 
olmadan yakalanabilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi amacıyla havalimanı çalışanlarının 
tehlike raporlamasına teşvik edilmesi. 
 

KAPSAM : 

 
DHMİ Çanakkale Havalimanında görev yapan tüm Resmi ve Özel Kurumların 
çalışanlarını kapsar. 
 

 
TEHLİKE VE SONUÇLARI 

 
: 

 
ICAO tarafından; herhangi bir hava aracı olayına veya kazasına sebebiyet verme veya 
katkıda bulunma potansiyeline sahip olan herhangi bir durum veya obje olarak 
tanımlanan tehlikeler zamanında savunulamaz yani etkileri kabul edilebilir bir seviyeye 
çekilemez ise havacılık sektöründe kaza ve kırımlar ile ramak kala olayların sık sık 
yaşandığı bilinmektedir.  
 

 
TEHLİKELERİN BİLDİRİLMESİ 

 
Uçuş emniyetini etkileyeceği düşünülen herhangi bir durumun, bir kazaya sebep olmadan gerekli önlemlerin alınması amacıyla 

zaman geçirilmeden bildirilmesi tüm çalışanlardan beklenmekte olup, bu bağlamda tehlikelerin bildirimi için aşağıda belirtilmiş 
olan yöntemleri kullanabilirler. 
 

  
QDMS OTOMASYONU 

  

 

 
 

 

DHMİ PERSONELİ 
 

DHMİ Personelleri herhangi bir tehlikeyi Kuruluşumuzun QDMS Otomasyon Sistemi 
üzerinden bildirmek istediklerinde, söz konusu sisteme keys.dhmi.gov.tr adresi 
üzerinden Kurum Sicili ve Kurumsal Posta Giriş Bilgileri ve giriş yaptıktan sonra tehlike ya 
da olay bildirimini iletebilmektedirler. 

ELEKTRONİK POSTA   

 

 
 

 

TÜM HAVAALANI ÇALIŞANLARI 

 
Havalimanında görev yapan tüm tarafların personelleri şahit oldukları herhangi bir 
havacılık hadisesi ile uçuş emniyetini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü herhangi bir 
tehlikeyi Kurum ve Kuruluş ayrımına gitmeden canakkale.eys@dhmi.gov.tr adresine 
mümkün ise tüm detayları ile iletebilmektedirler. 

TELEFON   

 

 

 

TÜM HAVAALANI ÇALIŞANLARI 
 
Havalimanında görev yapan tüm tarafların personelleri şahit oldukları herhangi bir 
havacılık hadisesi ile uçuş emniyetini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü herhangi bir 
tehlikeyi DHMİ Çanakkale Havalimanı Müdürüne ait 0.530 614 20 17 numaralı telefon ile 
iletebilmektedirler. 
 

TELSİZ   

 

 
DHMİ PERSONELİ 

 
DHMİ Personelleri tarafından özellikle acil olarak savunulacak tehlikeleri Emniyet 
Koordinatörüne iletebilmektedirler. 

FORM   

 

 
TÜM HAVAALANI ÇALIŞANLARI 

 
Havalimanında görev yapan tüm tarafların personelleri şahit oldukları herhangi bir 
havacılık hadisesi ile uçuş emniyetini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü herhangi bir 
tehlikeyi SMS Panoları ile Terminal Binasındaki Öneri-Şikâyet Kutularına konulmuş 
Tehlike Bildirim Formu ile iletebilmektedirler. 
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