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1. ARAÇLAR ve SİSTEMLER

1.1. ÖZEL ve GENEL MAKSATLI ARAÇLAR 

Havalimanlarında kullanılan araçlar üç sınıfa ayrılır: 

A. Genel Maksatlı Araçlar: Binek, arazi binek, minibüs, midibüs, otobüs, pick-up, kamyon,
tır, motosiklet

B. Özel Maksatlı Araçlar: Özel maksatlı araçlar üç çeşittir.
a. Kar Mücadele Araçları: Kar küreme araçları, kar rotatifi, buz önleme aracı
b. Temizlik Araçları: Vakumlu yol süpürgesi, vakumlu pist süpürgesi, vidanjör,

basınçlı kanal açma, lastik izi silme, katı atık toplama kamyonu, pist boya silme
makinesi

c. Tanzim Araçları: Bekolu yükleyici, forklift, araç üstü yükselebilir platfom (sky
worker), pist çizgi makinesi, pist frenleme makinesi, traktör, damperli kamyon,
follow me,

C. ARFF Araçları

1.1.1. Araçların Kodlanması 

İdaremize ait makinelerin tamamına (buna trafik plakası almış olunan araçlarda dahil olmak 
üzere), envanter kayıtlarının tutulması ile makinelerin takip ve kontrollerinde çok büyük önem 
arz eden “KOD” numaraları verilir. 

“KOD” numaralarının tespit ve düzenlemesi işi Merkezce yapılmakta olup, mevcut araçlara 
katılacak her yeni makineye, ait olduğu hizmet sınıfına göre belirlenen “KOD” numarası, ilgili 
yönetmeliğe uygun olarak DHMİ logosu altına yazdırılır. 

Kod numaraları, kapısı olan araçların sağ ve sol kapı üzerlerine, itfaiye ve kurtarma araçlarında 
beyaz, iş makineleri ve ambulanslarda siyah, genel maksatlı araçlarda ise aracın rengine göre 
beyaz veya siyah renkte yazılır. 

Kod numaraları üç ayrı grupta toplanır. 

1.grup, makinenin imal yılını

2.grup, makinenin hizmet sınıfını

3.grup ise makinenin sıra numarasını gösterir.

Hizmet Sınıfı Kod Numarası: 

a) Genel maksatlı araçlar için 1,

b) Özel Maksatlı araçlar için 2,
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c) İtfaiye ve Kurtarma araçları için ise 3 rakamı ile gösterilir.

Makine Sıra Numarası: 

a) Genel maksatlı araçlar için : 001-999

b)Özel maksatlı araçlar için: 1000-1500 (kar mücadele araçları)

c) İtfaiye ve kurtarma araçları için: 2000-2300’e kadar olan numaralar verilmektedir.

d) Meydan hizmet araçları için: 2400’den yukarı

Kodlamaya Ait Örnekler: 

a) Genel maksatlı araçlar için;

98.1.250 kodu, aracın 250 sıra numarası ile 1998 model olan genel maksatlı araç olduğunu 
gösterir. 

b) Özel maksatlı araçlar için;

93.2.1073 kodu, aracın 1073 sıra numarası ile 1993 model olan özel maksatlı araç olduğunu 
gösterir. 

c) İtfaiye ve kurtarma araçları için;

96.3.2150 kodu aracın 2150 sıra numarası ile 1996 model olan itfaiye ve kurtarma sınıfındaki 
araç olduğunu gösterir. 

1.1.2. Motor 

Isıl enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürmek suretiyle aracın hareketi için gerekli güç kaynağına 
motor denir. Motorlar zamanlarına göre iki ve dört zamanlı motorlar, yakıtlarına göre benzin 
ve dizel motorlar ve soğutma sistemine göre ise hava ile soğuyan ve su ile soğuyan motorlar 
olarak ayrılırlar. 

1.1.3. Motorun Hareketsiz Parçaları 

Silindir (motor) bloğu, silindir kapağı, karter, subap kapağı, radyatör, karbüratör, hava filtresi, 
manifoltlar (emme –eksoz ), yağ filtresi, endüksiyon bobini, buji, regülâtör 

1.1.4. Motorun Hareketli Parçaları 

Krank mili, piston, piston kolu, yağ pompası, yakıt pompası, distribütör, marş motoru, 
alternatör (şarz dinamosu), su pompası (devirdaim), enjeksiyon (mazot) pompası, enjektör, kam 
(eksantrik) mili, sübaplar: 
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1.1.5. Motor Sistemleri 

Ateşleme Sistemi: Benzinli motorun ateşleme siteminin bazı önemli parçaları şunlardır: Akü, 
kontak anahtarı, endüksyon bobini, distribütör, buji ile distibütör içinde bulunan platin takımı, 
alçak yüksek gerilim kabloları kondansatör, tevzii makarasıdır. 

Benzinli motorlarda bujinin görevi ateşlemeyi sağlamaktır. Benzinli motorlarda bulunan 
distribütörün en önemli görevleri endükdsiyon bobininden gelen yüksek voltajı bujilere 
dağıtmanın yanı sıra, platin ve meksefe yardımıyla yüksek voltajın oluşumunu sağlamak, ayrıca 
tevzii makarasıyla da elektrik dağıtımını sağlamaktır. 

Endüksiyon bobini aküden gelen voltajı 15.000 - 25.000 volta çıkarır. Bujilere ateşleme sırasına 
göre akım dağıtan distribütördür. Motor çalışmazken kontak anahtarı, ateşleme durumunda açık 
unutulursa platin ya da bobin yanabilir.  Aracın belirli bir km.'sinden sonra bazı parçaları 
değişmelidir. Bunlardan biri platin ve bujidir. Ateşleme sistemi ayarlarından biri buji ayarı ve 
diğeri ise platin ayarı ile avans ayarıdır.  Platin meme yapmış ise meksefe (kondansatör) 
yanabilir. Platin meme yaparsa zımparayla temizlenir. Motorun çalışması sarsıntılı ise, sebebi 
buji kablolarından birinin çıkmış olması olabilir. 

Benzinli bir motorda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri bujilerin normal ateşleme 
yapmaması, bir diğeri de platin ayarının bozuk olması ayrıca bujilerin kurum bağlanmış 
olmasıdır. Bujiler ayarsız ve aşınmış ise motor çekişten düşer. Buji ayarları yanlış yapılmış bir 
aracın egzost dumanı siyahtır.  Motorun egzostundan siyah duman çıkması durumunda karışım 
oranı da kontrol edilmelidir. 

Yakıt Sistemi: Benzinli motorun yakıt sisteminin parçalarından bazıları şunlardır: yakıt deposu, 
yakıt pompası, yakıt göstergesi, karbüratör, hava filtresi, emme manifoldu.  

Dizel motorun yakıt sisteminin parçalarından bazıları şunlardır: yakıt deposu, besleme 
pompası, mazot filtresi, enjeksyon pompası, enjektör, ısıtma kızdırma bujileri, yakıt göstergesi. 

Hava filtresinin görevi, karbüratöre giren havayı süzmek ve ve sessiz emiş sağlamaktır. Hava 
filtresinin tıkanmasını önlemek için basınçlı hava ile temizlemeliyiz. Öte yandan, hava filtresi 
tıkalı olan motor zengin karışımla çalışır. Filtre yine de temizlenmeden motor hala çalıştırılırsa 
motor boğulur.  

Karbüratör, emme manifoldu üzerindedir ve sadece benzinli motorlarda olur. BenzinHava 
karışımını ayarlar. Karbüratörün karıştırma oranı 1/15'tir. Jikle devresinin görevi, soğuk 
havalarda motorun çabuk çalışmasını sağlamaktır. Jikle devresi karbüratörde bulunur. Jikle 
kelebeği, karbüratörün hava giriş deliği önünde bulunur. 

Yağ filtresi yağı süzer ve temizler. Silindir içindeki yanmış gazlar egzost manifoldu ile dışarı 
atılır. Egzost susturucusu, basınçlı olarak çıkan yanlış gazların sesini azaltır. Eğer aracın 
egzostundan fazla ses çıkıyorsa susturucu patlak olabilir. Supap ayarı, en önemli motor 
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ayarlarından biridir. Soğuk ve sıcak ayar olarak ikiye ayrılır. Bir aracı kış şartlarına hazırlarken 
en önemli noktalardan biri hava filtresini kışlık pozisyona almak ve otomatik jikle kışlık 
pozisyonuna çevirmektir. 

Aracın fazla yakıt yaktığını anlamak için eksozuna bakılır. Eğer egzost rengi siyahsa fazla yakıt 
yakıyor olabilir. 

Yağlama Sistemi: Yağlama sisteminin parçaları: Karter-yağ pompası, Filtre, Gösterge, Seviye 
çubuğu, Yağ kanallarıdır.  

Motorda yağın bazı görevleri: Sürtünmeyi azaltmak, aşınmayı önlemek, silindir ve segmanlar 
arası boşluğu doldurup sızdırmazlığı sağlamak, soğutmaya yardımcı olmak, aşınmadan dolayı 
oluşan pislikleri temizlemektir. 

Karterin önemli görevlerinden bazıları: Motor bloğunun altını kapatmak ve yağa depoluk 
etmektir.  

Araçta motor yağı kontrol edilirken kontak anahtarı kapatılır ve 4-5 dakika beklenir. Yağ 
ölçümü yapılırken araç düz durumda olmalıdır. Yağ seviyesi yağ çubuğuyla ölçülür, ve yağın 
seviyesi yağ çubuğunun iki çizgisi arasında olmalıdır. Yağ seviyesi normalin çok altında iken 
motor çalıştırılırsa motor ısınır ve yanar.  

Yağ yakan motorun ekzostundan mavi duman çıkar. Marşa basılıp motor çalıştırıldığında yağ 
lambasının sönmesi gerekir. Motor çalıştığı sürece yağlamanın olup olmadığı motor yağ 
göstergesinden takip edilebilir. Motor çalışırken yağ göstergesinde anormallik görülürse motor 
hemen durdurulur 

Soğutma Sistemi: Su ile soğutma sisteminin bazı parçaları: Radyatör, vantilatör, devirdaim 
pompası, termostat, hararet (ısı) gösterici, hararet (ısı) müşiri, ilave su kabı, fan motorudur. 

Motorun hararet yapmasının nedenleri 

Radyatör peteklerinin tıkanması, 

Radyatörde suyun azalması, 

Vantilatör kayışının gevşek veya kopuk olması, 

Termostatın arızalı olması, 

Motor yağının azalması, 

Motor soğutma suyu kanallarının tıkalı olması, 

Uygun vites ve hızda gidilmemesi, 

Otomatik fanın arızalı olması 
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Radyatöre konacak suyun seviyesi peteklerin üzerinde olmalıdır. Çok sıcak motora rölantide 
çalışırken ılık ve kireçsiz su konur. Motor bloğundaki su kanalları pastan ya da kireçten 
tıkanmış ise motor fazla ısınır. Radyatöre konacak suyun içilecek temizlikte ve temiz su olması 
gerekir. 

Su olduğu halde motor fazla ısınıyorsa, termostat arızalıdır. Donmayı önlemek için radyatöre 
antifriz ilave edilir. Termostadı sökülmüş motor, gereğinden soğuk çalışır aşınmalar artar ve 
verim düşer. Motorun çok sıcak çalıştırılması motoru çekişten düşürür. Motor çok sıcakken 
radyatöre soğuk su konursa silindir kapağı ve blok çatlayabilir. Çok sıcak bir motorda radyatör 
kapağı ıslak bir bezle tutulup hafifçe gevşetilir ve buhar tamamen atılınca radyatör kapağı açılır. 
Araçta ısı (hararet) göstergesi çalışmıyorsa ısı müşiri arızalı olabilir. Motor, çalıştıktan sonra 
çalışma sıcaklığına gelmiyorsa kalorifer hortumlarında kaçak olabilir. Motor ısısının aniden 
yükselmesinin sebebi kayış kopması olabilir. 

Marş Sistemi: Marş sistemi motora ilk hareketi verir. Parçaları: Akü,kontak anahtarı,marş 
motoru, volan dişlisidir. 

Marş durumunda marş motoru hiç dönmüyorsa: akü bitik, akü kutup başları gevşek, akü kutup 
başları oksitli, marş otomatiği arızalı, marş motoru sargıları arızalı ya da sigortası atık olabilir. 
Motor çalışırken marş yapılırsa volan dişlişi, marş motoru ve marş dişlisi zarar görür. 

Marşa basıldığında marş motoru dönmez, korna da çalmaz ise sorun aküde-kutup başlarında 
olabilir. 

Akü başka bir aküyle takviye yapılacaksa her iki akünün (+) kutup başları (+) kutup başlarıyla, 
(-) kutup başları ise (-) kutup başlarıyla birleştirilir. Her iki akünün de voltajı aynı olmalıdır. 
Dijital göstergeli araçlarda akü takviyesi yapılmaz. Marşa basma süresi 10-15 saniyedir. Fazla 
basılırsa akü biter. Marş yapıldığında tık diye bir ses gelip, marş motoru çalışmıyorsa akü kutup 
başları gevşek olabilir.  

Şarj Sistemi: Şarj sistemi, motor çalışmaya başladığı andan itibaren aracın elektrik ihtiyacını 
karşılar ve aküyü şarj eder. Bir araç için gerekli elektrik enerjisini şarj sistemi sağlar.  

Şarj sisteminin parçaları: Alternatör, konjektör (regülatör), şarj lambası, vantilatör kayışıdır. 

Akü, motor çalışmazken ışık ve özel elektrikli alıcılatrı besler.  

Vantilatör kayışı çok sıkı ise alternatör yatakları bozulabilir. 

Vantilatör kayışının koptuğu "ilk olarak" şarj ikaz lambasından anlaşılır. 

Motor çalışırken ayağımızı gaz pedalından çekince far ışıkları zayıflıyorsa akü zayıflamış 
olabilir. 

Motor çalıştığı halde şarj ikaz lambası yanıyorsa vantilatör kayışı gevşek olabilir ya da 
alternatör kablo bağlantıları gevşek veya alternatör kömürü aşınmış olabilir. 
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Aracın durdurulup kontağın hemen kapatılması gerektiren bazı durumlar: 

- Şarj ikaz lambasının yanması.

- Motordan ani bir sarsıntı ya da ses gelmesi.

-Yağ lambalarının yanmasıdır.

Konjektör ayarı bozuksa akünün su kaybı çok olur.  

Araçta ampuller sık sık patlıyorsa veya akü su kaybı fazlaysa veya konjektör arızalı olabilir. 

Marşa basılıp motor çalıştığında şarj ikaz lambası sönmelidir. 

Aydınlatma ve İkaz Sistemleri: Aydınlatma sisteminde, sigortalar, kablolar, farlar, park 
lambası, sis lambası, plaka lambası, gösterge lambası, iç aydınlatma lambası, bagaj aydınlatma 
lambası, gibi lambalar vardır. 

İkaz sisteminde, sinyaller, fren ikaz lambaları, geri vites lambası, korna bulunur. 

Her elektrik elemanı gibi araçlarda bulunan aydınlatma ve ikaz sistemi gibi elektrikli devrelerde 
de: akü, kablolar, kablo bağlantıları, sigortalar, açma kapama düğmeleri ya da kolları, ve alıcı 
olarak da ampuller bulunmaktadır. 

Bu sistemlerin en önemli arızaları: 

- kısa devre,

- kablo kopukluğu,

- akü bitmesi,

- akü kutup başı oksitlenmesi veya akü kutup başı gevşekliği,

- ampul yanması,

- sigorta atması,

- anahtarların arızalanmasıdır.

Fren müşiri ikaz sisteminin bir parçasıdır. 

Farlardan bir kısmı ya da hiçbiri yanmıyorsa, sigortası atık olabilir. 

Flaşör arızalanınca sinyal lambası yanmaz. 

Sigortalar atıksa bunun yerine aynı amperde sigorta takılır. 

Far anahtarı bozuksa farlar yanmaz. 
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Isı göstergesi çalışmıyorsa, ısı göstergesi müşiri arızalı olabilir. 

Aracın fren lambaları yanmıyorsa, fren müşiri arızalı olabilir. 

Fren lambalarından biri yanmıyorsa, yanmayan lambanın ampulü yanmış olabilir. 

Farların bakımı yapılırken, far ayarı yapılır. 

Farlardan biri sönük yanıyorsa far kablo bağlantısı gevşemiş veya paslanmış olabilir. 

Sigortanın görevi, kısa devre olduğunda sistemi korumaktır. 

Güç Aktarma Organları: Güç aktarma organları sırasıyla: Debriyaj, vites kutusu, şaft, 
diferansiyel, akslar, tekerleklerdir.  

-Araç hareket halindeyken ayağımız debriyaj pedalı üzerinde devamlı durursa debriyaj balatası
aşınır.

-Aracın ilk çalışması esnasında bir miktar gaz verildikten sonra debriyaj pedalına sonuna kadar
basmanın faydası vardır.

-Debriyaj balatası yağlanırsa debriyaj kaçırır. Debriyaj teli koparsa araç vitese geçmez.

-Aktarma organlarında yağ olarak, dişli yağı kullanılır.

-Vites değiştirirken ses geliyorsa, debriyaja tam basılmamıştır.

-Ani ve sert duruş kalkış yapmak debriyaj balatasını sıyırabilir.

-Vites kutusu bakımı yapılırken yağa ve yağ kaçağına dikkat edilir.

Lastikler: Lastiklerin yeri, her altı ayda bir ya da her 10.000 km'de yer değiştirilerek aşınmalar 
denklenmelidir. 

Lastiklerdeki ağırlık dengesinin bozukluğu demek olan balans oluşursa araçta titreşim oluşur. 
Bu titreşimler en çok direksiyon simidinde hissedilir. 

Lastik değiştirilirken kriko takılınca el freni çekili olmalıdır. 

Lastiklere normalden az hava basılırsa lastikler sürekli olarak ortadan aşınırlar ve araç titrer. 
Aracın lastikleri araca binileceği zaman kontrol edilir. 

NOT: Tubeless lastik iç lastiği olmayan lastiktir. 

Karlı havalarda zincir çekici tekerlerin ikisine de takılır. 

Isınmadan dolayı lastik hava basıncı artmışsa hiçbir şey yapılamaz. 
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Lastiklerin üzerindeki rakamlar lastik ebatlerını belirtir. 

Bir tekere dubleks, diğer tekere şamyelli lastik takılırsa araç bir tarafa çeker. 

Bijonların temizliği kuru bezle yapılır. 

Fren Sistemi: Fren sisteminin bazı parçaları şunlardır: 

-Fren pedalı

-Merkez pompası

-Fren boruları

-Tekerlek silindirleri

-Fren diski

-Fren balatası

-Kampanalar

-Fren ayar sistemleri

Havalı frenli bir araçta üsttekilere ilaveten hava tüpü ve kompresör bulunur. 

ABS frenin avantajları, frenlerken direksiyon hakimiyetini bozmaması ve fren mesafesini 
kısaltmasıdır. 

Fren yapılmasına rağmen aracın hızı azalmıyorsa, fren hidroliği yok veya azalmış hatta fren 
ayarları gevşek olabilir. Fren sistemine yağ sızmış olabilir. Fren sisteminde kaçak olabilir. 

Soğuk havalarda el freni çekil durumda bırakılırsa fren balataları donarak yapışır. 

Fren sisteminde hidrolik azalmışsa hidrolik yağı ile takviye edilir. 

Ayak frenine basıldığında ön ve arka tekerlekler birlikte durur. 

Araç çalışıyor fakat hareket ettirilemiyorsa el freni çekik olabilir. 

Aracın kampanaları aşırı ısınmışsa fren ayarları bozuk olabilir. 

Ön lastiklerin biri yeni biri eskiyse frenlerken araç bir tarafa çeker. 

Westinghouse tipi frenli bir arabada (örneğin Renault 12 toros) hareket halinde iken motor stop 
ettirilirse asla fren tutmaz. 

Hava frenli araçta hava basınç göstergesi basınç göstermiyorsa araç olduğu yerden 
kaldırılamaz. 
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Ön Düzen Sistemi: Ön düzen sistemi, aracın dönüşünü sağlar. Direksiyon simidi, direksiyon 
mili, sonsuz dişli, sektör dişli, rot, eğri rot, kısa rot, rotbaşı bu sistemin bazı parçalarıdır. 

Direksiyon kutusu yağı kontrol edilmelidir. Araçta çekme, gezme vs. varsa servise gidilmelidir. 
Kamber/ Kaster/ King-pim/ rot ve direksiyon kutusu ayarları gibi ayarları vardır. Ayarsızlık ve 
dişlilerin aşınması, direksiyon boşluğu artırır. 

Ayrıca rot başlarının aşınması ile direksiyon kutusu arızaları da direksiyon boşluğunu artırır. 

Ön düzen ayarları bozuksa ön lastikler içten ve dıştan aşınır. 

Direksiyon zor dönüyorsa lastik hava basıncı normalden azdır. 

Süspansiyon Sistemi: Süspansiyon sistemi, araç tekerlerinin aracın şasi ve gövdesiyle 
birleştirildiği sistemdir. Yaylar (helezon yay), yaprak yaylar (makaslar) ve amortisörlerden 
oluşur. 

Helezon yaylar otomobil türü araçlarda makaslar ise genellikle ağır hizmet araçlarında 
kullanılır. 

Yaylar, yoldan gelen darbe titreşimleri üzerine alır. Yayların salınımını amortisör kontrol eder. 

1.1.6. Araçların Bakımları 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan makinelerin arıza yapmadan çalışmalarını temin ve 
her an hizmete hazır bulundurmak, ekonomik ömürlerini uzatmak için tecrübelerinden ve 
imalatçılar tarafından tavsiye edilen bakımlarının yapılması gerekmektedir. 

Bakım: Makinelerin arıza yapmadan tam randımanlı çalışması ve makine ömrünün arttırılması 
için belirli zamanlarda yapılan işleme denir. 

a) Günlük Kontrol:

- Yakıt miktarı, yağ, hararet ve şarj gösterge kontrolü

- Motor yağ seviyesi, radyatör soğutma suyu,  fren sıvısı ( Hidrolik ) seviye kontrolü

- Silecek suyu / sileceklerin kontrolü

- Uzun - kısa far kontrolü, park, sinyal, fren ve geri vites lambası kontrolü

- Lastik havaları kontrolü

- El freni kontrolü

b) Kar Mücadele Araçları İçin İlave Olarak Yapılacak Günlük Bakımlar:

- Küreme, süpürme ve üfleme sistemlerinin kontrolü
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- Haberleşme cihazının kontrolü

- Tüm hidrolik tanklarının seviye kontrolü

- Hortum ve nozüllerın sızdırmazlık kontrolü (De-icing aracı)

- Buz çözücü sıvının kontrolü (De-icing aracı)

- Kar püskürtme bacasının kontrolü (Kar rotatifi)

c) Temizlik Araçları İçin Yapılacak Günlük İlave Bakımlar:

- Pnömatik sistemin hava kaçak kontrolü

- Hidrolik sistem yağının kontrolü

- Kilit sistemlerinin kontrolü

- Yüksek basınçlı su / vakum pompalarının kontrolü

1.1.7. Aylık Kontrol 

- Motor yağ değişimi (Aracın yaptığı Km. göre)

- Hava ve yakıt filtresi kontrolü / değişimi

- Yağ filtresi kontrolü /değişimi (Aracın yaptığı Km. göre)

- Şanzıman ve diferansiyel yağ kaçağı  kontrolü

- Akü kontrolü

- Vantilatör kayışı kontrolü

- Fren tüplerindeki suyun boşaltılması (Havalı frenlerde)

a) Kar Mücadele Araçları İçin İlave Olarak Yapılacak Aylık Bakımlar:

- Fırça uzunluklarının kontrolü (Kombine kar araçları)

- De-Icing filtresinin temizliği

- Sağ- sol bomların yağlanması (De-Icing Aracı)

b) Temizlik Araçları İçin Yapılacak Aylık İlave Bakımlar:

- Süpürge fırçaları ve destek tekerlerinin kontrolü / ayarı

- Yardımcı motor kavrama kayışlarının kontrolü
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- Süpürge toz lastikleri ve emiş hortumlarının kontrolü

- Su pompası kayışları ve su püskürtme nozüllerinin kontrolü

- Pnömatik hortumlarda hava kaçağı kontrolü

- Hidrolik hortumlarda hidrolik kaçağı kontrolü

1.1.8. Altı Aylık Kontrol 

- Genel motor kontrolü

- Ön düzen /  fren bakımı / yürüyen aksamın kontrolü

- Lastik aşıntı kontrolü, aşınanların değiştirilmesi.

- Antifriz kontrolü

- Klima bakımının yapılması

- Şanzıman ve difransiyel yağ seviyesi kontrolü

- Gresörlüklerin yağlanması

- Kaporta, boya, döşeme ve şase kontrolü

a) Kar Mücadele Araçları İçin İlave Olarak Yapılacak Altı Aylık Bakımlar:

- Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kontrolü

- Küreme bıçaklarının kontrolü

- Kürek – Süpürme fırçası destek tekerlerinin kontrolü

b) Temizlik Araçları İçin Yapılacak Altı Aylık İlave Bakımlar:

-Hidrolik sistem filtrelerinin kontrolü gerekiyorsa değişimi

-Süpürge fırçalarının, fırça kilitlerinin, taşıyıcı kol ve tekerleklerin, emiş hortumlarının genel
bakımı

-Yüksek basınçlı su ve vakum pompalarının genel bakımı

c) Araç Üzerinde Bulundurulacak Yedek Malzeme Ve Takımlar:

Araçların onarım ve ayarlarının yapılmasında gerekli müdahale için araçta yedek malzeme ve 
takım avadanlık bulundurulmalıdır. Bulundurulacak malzeme ve takım avadanlıklarda aracın 
vazife ve kapasitesi göz önünde tutulur. Genel olarak araç üzerinde bulundurulması gereken 
malzeme ve takım avadanlıklar şunlardır. 
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1 adet kriko 

2 adet düz ve yıldız tornavida 

1 adet bijon anahtarı 

1 adet kurbağacık 

1 adet ayarlı pense 

1 adet buji anahtarı (benzinli araçlarda) 

1 adet keskili pense 

1 takım 8 parçalı iki ağızlı anahtar 

1 adet çekiç 

1 adet seyyar lamba 

1 takım patinaj zinciri 

1 adet ecza çantası 

2 adet trafik reklektörü 

1 adet yangın söndürme tüpü 

2 adet takoz 

2 adet flama (ağır vasıtalarda) 

1.1.9. Göreve Çıkan Araçlarda Bulunması Gereken Belgeler: 

Araç görev kağıdı 

Şoför ehliyeti 

Araç ruhsatı 

Zorunlu trafik sigorta poliçesi 

MTV pulu ile egzost muayene pulu 

Aracın bakım el kitabı 
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1.1.10. Trafik Kazaları ve Hasar Durumu: 

Aracın bir trafik kazası geçirmesi halinde 5 mayıs 1961 tarih ve 10799 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan Kara Yolları Trafik Tüzüğünün kazalar bölümündeki hükümler yerine getirilir. 

Böyle bir kazada durum en kısa zamanda Genel Müdürlüğe, trafik bilirkişi ve hasar tespit 
raporu ile birlikte gönderilir. Genel Müdürlükten emir alınmadıkça hasar görmüş aracın tamiratı 
yapılamaz. Kaza sonucu idari yönden de gerekli tahkikata geçilebilmesi için şu işlemler yapılır. 

Hadise ile ilgili rapor, 

İlgilinin ve görgü şahitlerinin ifade tutanakları, 

Meydana gelen hasar bedeli tespit raporu, 

Ruhsat fotokopisi, 

Sigorta poliçesi fotokopisi, 

Sürücü belgesi fotokopisi, 

Alkol muayene raporu, 

Hadise ile ilgili şahıslara evvelce verilmiş cezaları olup olmadığı, 

Yetkili emri mütealası. 

1.2. ISITMA SİSTEMLERİ 

Bir ya da birden fazla hacmi istenilen sıcaklığa çıkarmak ve bu sıcaklıkta kararlı bir şekilde 
tutma işlemine ısıtma, ısıtma işlemlerini yapan tesislere de ısıtma sistemleri denir. Günümüzde 
ısıtma sistemleri 4 grupta incelenmektedir; 

1. Tekil Isıtma Sistemleri (Kat ve Villa Isıtması)

2. Merkezi Isıtma Sistemleri (Bina Altından Isıtma)

3. Bölgesel Isıtma Sistemleri (Uzaktan Isıtma)

a. Sıcak Su ile Bölge Isıtması

b. Kızgın Su ile Bölge Isıtması

c. Buhar ile Bölge Isıtması

4. Özel Isıtma Sistemleri
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Bir ısıtma sisteminin tesisatının uygun olabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine 
getirmesi gerekmektedir. 

- Isıtılan ortamın sıcaklığı kararlı olmalıdır,

- Hızlı ve etkili bir ayar tertibatına sahip olmalıdır,

- Yanma ile açığa çıkan gazlar, ısıtılan ortamı ve çevreyi kirletmemelidir,

- Isıtma sistemi, işletme ve bakım giderleri yönünden ekonomik ve verimli olmalıdır,

-İşletmesi basit olmalıdır.

Birden fazla binalar için, her binada ayrı ayrı kazan daireleri tesis etmek yerine, bu 
binaların dışında tesis edilecek tek kazan dairesinden yapılan ısıtmaya bölgesel ısıtma adı 
verilir. Genellikle ısı merkezinde üretilen ısı, boru şebekesi ile primer devre akışkanı tarafından 
ısıtılacak binalara taşınır. Her binanın altında bulunan bir ısı değiştiricisinde sekonder devrede 
dolaşan ısıtıcı akışkan ısıtılır. Primer devrede sıcak su, kızgın su ya da buhar, sekonder devrede 
ise 90/70oC sıcak su dolaşır. Sekonder devre klasik sıcak sulu merkezi ısıtma sistemidir. Bu 
sistemde ayrıca bina altındaki eşanjör dairesine yerleştirilecek bir boylerle merkezi kullanma 
sıcak suyu da elde edilebilir. 

Bölgesel ısıtma sistemleri, sistemde kullanılan akışkanın cinsine göre 3 grupta 
incelenmektedir. Bu sistemler;  

1. Sıcak sulu bölge ısıtma sistemleri,

2. Kızgın sulu bölge ısıtma sitemleri,

3. Buhar ile bölge ısıtma sistemleri

a. Alçak basınçlı buharla ısıtma sistemleri,

b. Yüksek basınçlı buharla ısıtma sistemleri,

c. Vakumlu buharla ısıtma sistemleridir.

1.2.1 Sıcak Sulu Bölge Isıtma Sistemleri 

Isıtıcı akışkan olarak sıcaklığı 110°C değerinin altında bulunan sıcak su kullanılmaktadır. Sıcak 
su sistemlerinin büyük çoğunluğu atmosfere açıktır ve su sıcaklığı 90°C değerini aşmaz. Sıcak 
su kazanında üretilen sıcak su borularla ısıtılacak hacimlere yerleştirilmiş radyatör, konvektör, 
sıcak hava apareyi gibi ısıtıcı elemanlara taşınır. Burada soğuyarak ısısını oda hacmine bırakan 
sıcak su, kazana geri döner. Suyun dolaşımı eski sistemlerde doğal olarak yeni sistemlerde ise 
daha ekonomik ve konforlu olduğu için sirkülasyon pompaları ile sağlanır. Sistemde mevcut 
suyun ısınması sırasında artan hacim, genleşme kabı adı verilen bir depoda toplanır. 
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1.2.2. Kızgın Sulu Bölge Isıtma Sistemleri 

Bu sistemde 110 oC den 195 oC ye kadar sıcaklıkta su kullanılır. Suyun buharlaşması 
engellemek ve su sıcaklığını 100 oC nin üstüne  çıkartabilmek için tesisatta çeşitli yöntemler ile 
devamlı bir karşı basınç meydana getirilir. Bu nedenle tesisatın açık hava ile ilişkisi yoktur ve 
bundan dolayı sisteme “kapalı sistem” denir. 

1.2.3. Buhar ile Bölge Isıtma Sistemleri 

Enerji ihtiyacı çok fazla olduğu ısıtma sistemlerinde kullanılır. Yakıtın yakılması sonucu açığa 
çıkan enerji kapalı bir kap içinde bulunan sıvıya aktarılarak sıvının gaz (buhar) haline gelmesini 
sağlar. Enerjinin gereksinim miktarına göre buhara enerji yüklemesi yapılır. Böylece taşıyıcı 
konumundaki sıvı (buhar) enerjisini ihtiyaç duyulan noktada bıraktıktan sonra tekrar kazana 
dönerek enerji taşıma sirkülasyonunu devam ettirir. Sıcaklığı 95 ºC üzerinde bir enerji taşınması 
gerektiğinde en yaygın olarak buharlı ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Bunun yanında iletim 
için herhangi bir enerji harcanmaması bu sistemin en büyük avantajıdır. Sistem ekipmanlarının 
pahallı olması bu sistemin dezavantajıdır. 

1.3. İKLİMLENDİRME ve HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 

"Soğutma Döngüsü" nde dört aşama vardır: 

1. Kompresör: Soğutucu gazı sistem içinde dolaştıran kompresör klimanın kalbidir. Kompresör
öncesi soğutucu gaz alçak basınçtadır. Kompresör sayesinde gazın basıncı yükselir, ısınır ve
kondansatörden geçer. Sıkıştırma işlemi yaptığından enerji tüketir.
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2. Kondenser: Kondenserde sıcak ve basınçlı gaz ısısını dış havaya verir ve soğutulmuş yüksek
basınçlı sıvı haline gelir.

Isı verilen ortama göre yoğuşturucular ikiye ayrılır: 

a- Hava soğutmalı kondenser

b- Su soğutmalı kondenser

3. Genleşme Valfi: Yüksek basınçtaki sıvı genleşme valfından geçerek basıncı azalır ve bu
yüzden sıcaklık derecesi soğutulan alanın sıcaklığından daha aşağı düşer. Bunun sonucu olarak
soğuk, düşük basınçta bir soğutucu sıvıya dönüşür. 4 çeşiti vardıır.

a-Kılcal borular

b- Otomatik genişleme valfleri
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c-Termostatik genleşme valfleri

d-Elektrikli (elektronik) genleşme valfleri

4. Evaparatör (Buharlaştırıcı): Bir soğutma sisteminde evaporatör, doymuş sıvı-buhar karışımı
olarak giren soğutucu akışkanın az doymuş buhar veya kızgın buhar olarak çıkmasını, etraftan
ısı çekerek sağlayan bir ısı değiştiricisidir. Soğutucu akışkanın buharlaşarak, soğutulmak
istenen ortamdan ısının çekilmesini sağlayan elemanlardır. İklimlendirme ve soğutma
sistemlerinde genellikle soğutulan ortama yerleştirilir. Soğutucu akışkan buharlaşma
basıncında olduğu için soğutulmak istenen ortamdan ısı çekerek buharlaşır ve soğutma elde
edilir. Kısacası soğutmanın yapıldığı kısımdır.

1.4. BAGAJ TAŞIMA SİSTEMLERİ 

Bagaj sistemleri (Baggage Handling Systems-BHS) günümüzde oldukça komplike hale gelmiş 
sistemlerdir. EDS sisteminin kurulabilmesi için BHS sisteminin olması gereklidir. Bagaj 
Sistemi olmaksızın Havalimanlarından yüzlerce uçuşun belirli bir zaman aralığı içerisinde çok 
çeşitli noktalara gerçekleştiği düşünülürse, bilgisayar teknolojisinin sunduğu kontrol imkanları 
olmaksızın binlerce bagajı doğru noktalara sevk etmenin zorluğu ortadadır. 

Sadece bagaj sistemlerinde değil, sistemlerin karmaşık hale geldiği tüm alanlarda sistem 
kontrolü ve gözetimini sağlamak üzere bir sistem geliştirilmiştir. SCADA. 

Veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi. SCADA kelimesinin açılımı “Supervisory Control 
And Data Acquisition” dır. 

Mekanik olarak konveyor (taşıyıcı bant) sisteminden oluşan Bagaj Sisteminin, diğer yardımcı 
sistemleri şöyledir. 

- Ağırlık Ölçüm sistemi
- Bagaj Kimlik Kodlama
- Otomatik Kod Okuma Sistemi
- Kontrol sistemi (SCADA)
- Sensörler
- Yangın Kesiciler
- Tarama Sistemleri



21

19	|	54	

İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
MAKİNA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DERS NOTLARI	

1.4.1. Ağırlık Ölçüm Sistemi 

Check-in kontuardan uçak altına gitmek üzere verilen bagajlar, ilk önce ağırlık ve boyut 
yönünden denetlenir. Her mekanik sistemde olduğu gibi Bagaj Sisteminin de limitleri vardır. 
Belli bir ebatın üzerinde olan bagajlar konveyör bant sisteminden fiziki olarak 
taşınamamaktadır. Aynı şekilde ağırlık limitlerinin aşılması durumunda konveyör sistemini 
çalışma performansı ve düzeni bozulduğu gibi sisteme fiziki tahribatta verilebilir. 

IATA (Uluslar arası Hava Taşıyıcıları Birliği) tarafundan yayınlanan dokümanlarda uçaklarda, 
“conveyable” olarak yani konveyör sisteminde taşınabilir olarak tabir edilen normal yolcu 
bagajlarının boyut ve ağırlık limitleri şu şekilde verilmiştir: 

Minimum Değer Maksimum Değer 
Uzunluk 250 mm 850 mm 
Genişlik 50 mm 450 mm 
Yükseklik 200 mm 650 mm 
Ağırlık 2 kg 60 kg 

Sistem tasarımlarında ortalama ağırlık değerleri de kullanılmaktadır. 15 kg ile 30 kg arasında 
bir değerde yük hücrelerinin çalıştığı kabul edilmektedir.   

Ağırlığı 60 kg’ı aşan, uzunluğu 850mm den büyük (diagonal olarak 1000mm), genişliği 
450mm’yi aşan (belt genişliğini geçen ebatlar), yüksekliği 650mm’yi aşan, 200 mm’den küçük 
bagajlar non-conveyable (konveyörde taşınamaz) olarak adlandırılırlar. Bu tip bagajların diğer 
vasıtlarla uçuğa iletilmesi gerekir. 

Tekerlekli sandalyeler, bisiklet ve motorlu bisikletler ve canlı hayvanlar hiçbir şekilde konveyör 
sistemine alınmazlar. 
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Check-in kontuarlarında bagaj sirkülasyonu olarak saatte 1000-1500 bagaj arasında bir değer 
sistem üreticileri tarafından verilmektedir.   

1.4.2. Bagaj Kimlik Kodlama 

Her bir check-in kontuarında Bagajların hangi uçuşa ait olduğuna dair bir etiketleme işlemi 
gerçekleşir.  

Değişik kodlama sistemleri olmakla beraber barkod uygulaması en yaygın olanıdır. Sistemin 
basit ve sensörlerin geniş kullanım alanlarının olması yaygınlığını sağlamaktadır. Kodlanan 
etikette bagajın ait olduğu uçağın bilgileri yer almaktadır. istenildiği takdirde bagaja ait diğer 
spesifik bilgilerin de girilmesi mümkündür. 
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Genellikle manuel olarak yapılan bu işlem olmaksızın bagaj ayrımı yapmak olanaksızdır. 
Bagajların taşıma bantı üzerindeki konfigürasyonu genellikle belli olmadığından etiketlene 
yüzeyin kapanması ihtimaline karşı en az iki yüzeyinin etiketlenmesi gereklidir. Aktarım 
sırasında etiketin hasarlanması sonucu bagaj kodunun okunamaması halinde tanımsız bagaj 
olarak işlem görür. Konveyör üzerinde ayrılmış özel bir bölümde manuel olarak kodlama 
yapılabilmektedir. Eğer kodlama bilgisi bulunamıyor ise bagajlar sahipsiz bagaj olarak işlem 
görürler.  

1.4.3. Otomatik Kod Okuma Sistemi 

Tanımlanmış bir alandan geçen nesneler üzerinde bulunan etiketleri optik olarak okuyarak 
bilgileri ana işlemciye aktaran sistemdir. Sistem olarak basittir. Kaynaktan salınan ışının 
yansımasının sensörler vasıtasıyla alınıp değerlendirilmesi üzerine çalışır.  

Bagaj etiketinden alınan bilgiye göre merkezi işlemcinin talimatıyla “sorter” adı verilen 
yönlendirme mekanizması ile bağlı bulunduğu uçuşa ait bagaj sahasına yönlendirilir. 

1.4.4. Kontrol sistemi (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition) 

Tüm sistemin sensörlerden gelen veriler vasıtasıyla gözlendiği, kontrol edildiği ve 
yönlendirildiği merkezi işlem birimidir. 
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Giden Yolcu Bagaj Sistemi Genel Şeması 

Gelen Yolcu Bagaj Sistemi 
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1.4.5. Sensörler 

Bulundukları çevre içerisinde meydana gelen değişimleri tespit edebilen cihazlardır. Hareket, 
Isı, Işık, akım ve ağırlık sensörleri Bagaj sistemlerinde bulunan başlıca sensör çeşitleridir. 
Patlayıcı tespit sistemi entegre edilmiş sistemlerde X-ışını detektörleri de sisteme dahildir. 

Sensörler hassas elektronik cihazlar olduklarından kalibrasyonları sürekli denetim altında 
tutulmalıdır. Arızalanmaları durumunda sensör modülünün yenisi ile değiştirilmesi sistemin 
sağlıklı işlemesi bakımından daha uygundur. 

1.4.6. Yangın Kesiciler 

Bagaj sistemi oldukça geniş hacimlerde çalışması ve kanallar vasıtası ile değişik mahaller 
arasında geçişi sağlaması sebebiyle yangın yayılımı bakımından oldukça riskli sistemlerdir. 
Yangın kesiciler herhangibir yangın durumunda yangının sistemin oluşturduğu fiziki kanal 
sistemi ile diğer mahallere yayılmasını engellemek amacıyla uygulanmaktadır. Yangın kesiciler 
“kapalı (off)” pozisyona getirilmeden bagaj sistemleri çalışmazlar. 

Yangın kesiciler uygun pozisyonlarda kullanılırlarsa giyotin kapak vazifesi görerek havacılık 
güvenliği açısından arındırılmış alanlarla yolcu mahalleri arasında meydana gelebilecek 
yasadışı müdahaleleri de engelleyebilirler. 
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Yangın kesici / giyotin kapak 

1.4.7. Tarama Sistemleri 

Güvenlik bakımından kontrolden geçmemiş her bagaj şüpheli bagaj olarak işlem görmektedir. 
Bagaj sistemlerine entegre edilebilen EDS (Explosive Detection System)  Patlayıcı tespit 
sistemi Avrupa ve Amerikan sivil havacılık otoritelerinin belirlediği havacılık güvenliği 
kriterlerine uyum bakımından gereken bir sistemdir. 

Check-in kontuarlarından gelen bagajlar uçuşa ait sepete düşmeden önce güvenlik 
taramasından geçirilirler. EDS sistemleri risk analizlerine göre değişik sayıda kademe ihtiva 
etmekle beraber ülkemizde 5 kademeli olarak uygulanmaktadır. 

1. Kademe – Konvansiyonel X-ray cihazı
2. Kademe – Operatör
3. Kademe – Tomografi cihazı
4. Kademe – Operatör
5. Kademe – İz dedektörü (Patlayıcı koklama dedektörü)
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1.5. YÜRÜYEN MERDİVEN ve YÜRÜYEN YOLLAR 

Düşey veya yatay eksende yük ve yolcunun transferini sağlayan mekanik iletim sistemleridir. 
Merdiven ve bant şeklinde iki modeli bulunmaktadır. Yolcu kolaylıkları bakımından çalışır 
durumda bulundurulması gereken sistemlerdir. 

Yürüyen bantlar eğimi 30o ye kadar olabilen basamaksız mekanik iletim sistemidir. 
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Yürüyen merdivenler yüksekliği farklı iki platform arasında basamak sistemi ile iletimi 
sağlayan eğimi 350 C’yi geçmeyen sistemlerdir. Standart imalat şekli 27,30 ve 35 derece 
şeklindedir. 

Havalimanı işletmesinin sorumluluğu, yürüyen merdivenlerin işlevinin gözlemlenmesi ve 
temizlenmesi ile sınırlıdır. 



29

27	|	54	

İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
MAKİNA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DERS NOTLARI	

1.5.1. Yürüyen Merdiven Elemanları: 

a- Merdiven Basamakları: Basamaklar yolcuların taşındığı kısımlardır. Basamak zinciri güç 
nakleder, basamak yükü tekerlekler tarafından taşınır. Alüminyum gibi hafif ve sağlam 
malzemeler tercih edilir.

b- Tekerlekler: Basamakların alt kısmında çapları 100 ila 180 mm olan 4 ya da 2 adet tekerlek
bulunur. Tekerlekler karbolit veya lifli plastik malzemeden veya çelik üzerine lastik
kaplamadan yapılmaktadır. Tekerlek yatakları rulmanlıdır. Merdiven işletmesi esnasında
gürültüyü azaltmak için plastik veya üstü plastik kaplı metal tekerlekler kullanılır. Tekerlekler
ısıl işlem görmüş alüminyum alaşımlı raylar üzerinde hareket eder.

c- Raylar:

- Üst taşıyıcı ray : Üst taşıyıcı rayının kesiti iki kademelidir. Üst kademe basamak tekerleğine,
alt kademe basamak tahrik zincirine kılavuzluk eder. Ray, basamakları ve üzerindeki yolcu
yükünü taşır.

- Orta ve alt kılavuz raylar: Basamağın ters dönmüş biçimde hareket etmesini sağlar. Orta ray
basamak tekerleklerine kılavuzluk ederken alt ray basamak tahrik zincirine kılavuzluk eder.
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d- Basamak Zinciri: Yürüyen merdivenler zincir mekanizmasına bağlı hareketli basamaklarla 
yolcu taşır. Tahrik mekanizması olarak lamelli zincirler kullanılır. Tahrik motorundan ana 
tahrik zinciriyle alınan hareket, basamak zinciri vasıtasıyla basamaklara iletilir. Basamak tahrik 
zincirleri lamelli zincirler olmasına karşın, ana tahrik zincirinden farklı yapıdadır. Kılavuz 
raylar tarafından idare edilmeleri için tekerleklidir. Ana tahrik zincirinde olduğu gibi bu 
zincirlerin de düzenli olarak yağlanması gereklidir. Zamanla oluşan yağ ve toz artıkları da 
temizlenmelidir.

1.5.2. Yürüyen Merdivenlerin Bakımı 

Günlük: Genel çalışma ve temizlik görsel kontrolünün yapılması, yön anahtarı ve acil durdurma 
butonların kontrolünün yapılması, basamakların ve basamak taraklarının kontrolünün 
yapılması, trabzan ve elcik bantlarının kontrolünün yapılması 

Aylık: Motor-redüktör gurubunun genel kontrolünü yapılması kasnak ve kayış sağlamlığının  
incelenmesi, gerekiyorsa değiştirilmesi, tahrik ve el bandı zincirlerinin gerginlik ve yağ 
kontrolünün yapılması, fren ayarlarının kontrol edilmesi, fren bobininin çalıştığının test 
edilmesi, kenar panellerde hasar çizilme, aşınma kontrolünün yapılması, zincir yağ haznesinin 
kontrolünün yapılması, gerekiyorsa yağının  ilave edilmesi, basamak ve tarak ayarlarının 
kontrol edilmesi, yürüyen merdivenlerin genel temizliğinin yapılması 
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1.6. YOLCU KÖPRÜLERİ 

Yolcu Köprüleri terminal binasından, uçakların yolcu kapılarına kadar, sabit ve hareketli 
tüneller vasıtasıyla uzanan ve böylece kapalı bir yürüme alanı temin edilerek yolcuların ve 
personelin dış etkenlerden korunmuş bir şekilde uçaklara giriş ve çıkış sağlayan ünitelerdir.  

Terminal binasının bir tamamlayıcısı olarak yer alan yolcu köprülerinin kullanımı ile birlikte 
havalimanındaki yolcu sirkülasyonunda rahatlama sağlanmakta, yolcuların uçağa giriş ve 
çıkışları daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde yapılmaktadır. Ayrıca hava tarafında araç trafiği 
azalmakta, uçak hizmetleri daha kolay ve hızlı şekilde yapılabilmektedir. 

Yolcu köprüsü olmadığı durumda apron trafiği yoğun sezonlarda havalimanı yönetimine sıkıntı 
yaşatmaktadır. 

Yolcu köprülerinin dış hava şartlarına açık olarak çalışmaları nedeniyle özellikle korozyona 
karşı etkili önlem alınmalıdır. 

İklim koşullarından bağımsız yolcu hizmeti 
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Yolcu köprüleri aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır: 

- Köprü
- Rotunda
- Servis Merdivenleri
- Salınım Kabini (Döner Kabin)

Yolcu ve personelin Terminal binasından uçak kapısına kadar dış koşullardan izole şekilde 
ulaşımını sağlayan tünel sistemidir. Hareketli ve sabit tünel olmak üzere iki parçalıdır. 

Sabit tüneller terminal binası ile rotunda arasında yer alan hareketsiz tünellerdir. 

Teleskopik olarak geri çekilme ve uzama kapasitesi olan hareketli tüneller ise rotunda ile döner 
kabini birbirine bağlar. 
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Rotunda, teleskopik biniş köprüsünü terminale (veya duruma göre, sabit tünele) bağlayan yatay 
ve dikey mafsalı oluşturmaktadır. Rotunda kolon vasıtası ile platforma sağlam şekilde 
sabitlenmiştir. Rotunda yatay ve dikey yükleri absorbe eder. Tüneller rotunda merkez olmak 
üzere sağa ve sola azami 87.5o kadar dönebilirler. Bu ölçü mevcut işletim koşullarına bağlı 
olarak her havalimanında düzenlenir.  

Harici tünelin sonunda döner kabin bulunmaktadır; bu üzerinde faaliyet gösterilen uçağa biniş 
köprüsü elemanıdır. Biniş köprüsünün kontrol sistemin burada yer almaktadır.   Hareketli 
servis merdiveni, bir düzlük vasıtasıyla harici tünele bağlanır ve personelin park alanından biniş 
köprüsüne erişimini sağlar.  

Biniş köprüleri iki veya üç teleskopik tünelden oluşabilir, bunların kesitleri uçağa en yakın olan 
daha geniş olacak şekilde artar. Dış tünelin altında yükseltme ve çekiş sistemi bulunur. Bu 
sistem sayesinde biniş köprüsünün uçağın kapısına tam olarak bağlanabilmesi sağlanır. Biniş 
köprüsünün yükselme ve alçalma hareketi hidrolik sistem ile diğer hareketleri elektromekanik 
çekiş sistemi ile olmaktadır. 

1.7. ASANSÖRLER 

Katlar arasında dikey olarak aşağı/yukarı yönlü yolcu ve yük sirkülasyonunu sağlamak 
amacıyla kullanılan sistemlerdir. 

Havalimanlarında asansörlerin aylık periyodik bakım ve onarımları Yetkili Asansör firmalarına 
yaptırılmakta olup, mevcut teknik elemanlarımız, söz konusu asansörlerin periyodik bakım 
onarımlarının standartlara ve bakım onarın talimatlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
kontrol etmekte ve işletimleri esnasında bir arıza olması durumunda firmanın haberdar 
edilmesini sağlamaktadırlar. Bakım sorumluluğu, asansörün işlevinin gözlemlenmesi ve 
temizlenmesi ile sınırlıdır. Periyodik inceleme, parçaların değiştirilmesi ve onarılması gibi tüm 
bakım işleri imalatçı yada yetkili bakım firmasına aittir. Tüm halatlar, tahrik ve diğer taşıma 
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sistemlerinin tam bir incelemesi ve onarımı, yılda en az bir defa yapılmalıdır.  Ancak bakımın 
boyutu ve incelemeler arasındaki aralıklar için asansör imalatçıları bakım onarım talimatları ve 
ulusal işletim güvenlik yönetmeliklerine bakılmalıdır. 

Havalimanlarında bulunan asansörler aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılmıştır. 

Yolcu / Personel Asansörü, 

Yük / Büyük Bagaj Asansörü, 

Hasta Asansörü, 

Engelli Asansörü, 

1.7.1. Asansörlerin Aksamları 

Asansör Boşluğu: Asansör kuyusu, asansör hızı ve kabin boyutlarına göre dizayn edilen ve 
kabin ile karşı ağırlığın veya pistonun düşey doğrultu boyunca içinde hareket ettiği, etrafı 
yanmaya karşı dayanıklı duvarlarla çevrilmiş olan boşluktur. Kabinin en son duraklarda 
bulunma durumuna göre, üstte ve altta belirli miktarlarda emniyet boşlukları vardır. Bu 
mesafeler, asansör hızı arttıkça hıza bağlı olarak artar. Burada amaç olağan dışı bir durumda 
asansörün durmasını güvenli bir şekilde sağlayacak ve asansörün içinde, üzerinde veya altında 
bulunabilecek bir insanı koruyacak mesafeyi sağlamaktır. 

1. Asansör boşluğu duvarları tabandan tavana kadar tuğla, beton perde, çelik yapı ile yapılmış
olmalıdır. Yanıcı madde olmamalıdır.
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2. Kuyunun alt kısmında, tampon, kılavuz ray kaideleri ve drenaj tertibatı dışında düzgün ve
mümkün olduğu kadar yatay tabanı olan bir kuyu alt boşluğu bulunmalıdır. Kuyuda su sızıntısı
olmamalıdır.

3. Kuyu duvarları, tabanı ve tavanı raylar, dengesiz yükler, tamponlar vb. kaynaklı yüklere
dayanabilecek yapıda olmalıdır.

4. Durak kapısı dışında kuyuya giriş kapısı varsa, bu kapı açıldığında sistem çalışması kesilecek
şekilde dizayn edilmelidir.

5. Asansör boşluğu sadece asansör için kullanılmalıdır.

Makine Dairesi: Asansör makinesi ve kumanda tablosunun, ana şalter, hız regülâtörü ve 
saptırma makarasının da bulunduğu kapalı mekâna makine dairesi denir. Makine dairesi, çok 
kez asansör boşluğu üstünde olduğu gibi, altta veya yanda da yapılabilir. Makine dairesi dış 
etkenlerden korunmuş, rutubetsiz, yeteri aydınlıkta (en az 200 lüks), iyice havalandırılmış, 
ortam sıcaklığı 5°C ila 40°C olmalı ve aşmayan kapalı mekân titreşimleri absorbe edici şekilde 
tasarlanmalıdır. Panolar önünde en az 70 cm boşluk bulunmalı, hareketli cihazlara kolayca 
erişilebilmeli ve bunlara erişmek için en az 50 cm geçiş yolu olmalıdır. 

Kılavuz Rayları: Asansör kılavuz raylarının iki ana görevi vardır: 

- Kuyu içinde kabini ve karşı ağırlığı seyir süresince kılavuzlamak ve yatay hareketlerini en aza
indirmek,

- İstenmeyen bir durum karşısında güvenlik tertibatının çalışmasıyla kabini ve karşı ağırlığı
durdurmaktır.

Asansör Kabini: Asansör kabini yük ve insanların katlar arasında taşınmasında kullanılan çelik 
profil iskeleti ile askı halatlarına bağlı, kapılı veya kapısız olabilen çelik konstrüksiyonlardır. 
Kabinler çelik bir zemin ve taşıyıcı bir iskeletten meydana getirilir. Kabin iskeleti yan duvarlar 
ve tavanla kaplanarak kapalı bir hacim yaratılır. Kabin, duvar ve tavan kalınlığı en az 2 mm 
saçtan olmalı eni ve boyu arasında en az 0,5 oran bulunmalıdır. Asansör kabinleri kapılı ve 
kapısız olmak üzere iki tarzda bulunabilir. Otomatik kumandalı asansörlerde, kabin içinde kat 
kumanda, alarm ve durdurma düğmeleri takımı, ya da vatmanlı asansörlerde kumanda kolu 
vardır. Otomatik kapılılarda kabin içinde kat göstergesi de bulunur. Kılavuz raylara 4 noktada 
dayanan kayıcı elemanlar, ya da lastik rulolar kabinin dıştan alt ve üst bölümlerine konulur. 

Patenler: Kabin ve karşı ağırlık ya da süspansiyon kasnağı ayrı ayrı kılavuz rayına patenler ile 
alt ve üst kısımlarından kılavuzlanmaktadır. Kılavuzlama yapan patenler; 

a) Kayan paten

b) Döner paten

c) Tekerlekli patenler olmak üzere 3 ayrı tiptedir.
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Tamponlar: Sistemde oluşan bir arıza sonucunda seyir mesafesi sınırları dışında asansörün 
yoluna devam etmesi; kabinin ya da karşı ağırlığın kuyu dibine çarpması ile sonuçlanır. En alt 
durakta durmayıp yoluna devam eden kabin ve karşı ağırlığın zemine çarpışını yumuşatmak 
üzere, asansör hızına göre, elastik, yay veya hidrolik elemanlar kullanılır. Asansör tesislerinde 
kabinin ve karşı ağırlığın altına ayrı ayrı yerleştirilen tamponlar üç sınıfta ele alınmaktadır; 

-Elastik tampon

-Yaylı tampon

- Hidrolik tampon

Asansör Kumanda Panosu: Asansörlerin kolay, rahat, düzenli ve güvenli bir şekilde 
kullanılmaları için kumanda sistemleri gerçekleştirir. Basma düğmeli kumanda, röleler ve 
şalterler aracılığı ile istenen hareketi yerine getirir. Basma yerine, manyetik veya elektronik 
yoldan dokunma ile görev yapan düğmeler de vardır. 

Mekanik Fren (Paraşüt Sistemi): Halat kopması veya iniş hızının aşırı derecede artması halinde, 
asansörü kılavuz raylar üzerinde frenleyerek durdurur. Kabinin üst veya alt kirişlerine 
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yerleştirilir. Elektrikli, hidrolik veya pnömatik sistemler güvenli olmadığından mekanik olarak 
çalışırlar. 

Askı Elemanı: Asansörlerde genellikle yük taşıyıcı elemanlar çelik tel halatlardır. Çelik tel 
halatlar, zamanla eskimekle beraber, ani olarak kopmaya, karşı güvenli elemanlardır. Periyodik 
muayenelerle, kullanılamayacak duruma gelip gelmedikleri test uygulanarak anlaşılır. İşletme 
ömürleri, asansörlerde şartlara göre değişik olarak 5–15 yıl kadardır. Hidrolik sistemlerde de, 
tahrikli sistemlerde de halat kullanılır. 

Sınır Kesiciler: Asansörde hem elektrikli hem mekanik sınır kesicileri bulunmalıdır. Bu 
kesiciler durak seviyelerinin aşılması durumunda mümkün olduğunca çabuk çalışacak bir 
şekilde yerleştirilmeli, ancak normal işletmeyi aksatmamalıdır. Bunlar kabin ve karşı ağırlık 
tamponlara değmeden çalışmalı ve asansörün tahrik tertibatını durdurmalıdır. Elektrikli sınır 
kesici mekanik sınır kesiciden önce çalışmalıdır. 

Karşı Ağırlık: Hidrolik asansörlerde bulunmaz. Kabin ağırlığını ve tam yükün de 0,4 ya da 
0,5’ini karşılayacak değerde seçilir. Kolay taşınabilmesi ve miktar ayarlanması bakımından 
birbiriyle bağlanabilecek dökme demir parçalar halinde veya pik döküm olarak yapılır. Karşı 
ağırlık çelik bir çerçeve yardımcı ağırlıklar ve çelik çerçeveye tutturulmuş yönlendirme 
elemanlarından oluşmaktadır. 
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Hız Regületörü: Hız regülatörü, asansör iniş hızı, nominal değerini % 25 kadar aştığı takdirde, 
paraşüt tertibatını harekete geçirerek, paraşüt frenini etkiler ve motor cereyanını keser. Hız 
regülâtörü asansör boşluğunun üst tarafında, makine dairesinde bulunur. 

Motor 

Kapılar 

1.7.2. Asansör Bakım ve Kontrolü 

Asansörler, 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği (24.12.2021 tarihli RG ile yönetmelikte madde değişiklikleri 
yapılmıştır.)” ve 06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Asansör İşletme 
ve Bakım Yönetmeliği (03.04.2021 tarihli RG ve 11.07.2021 tarihli RG ile yönetmelikte madde 
değişiklikleri yapılmıştır.) ” gereği ayda en az bir defa bakım ve yılda en az bir defa kontrol 
edilmelidir. 

Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca kendisinin ve 
bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin tasarlandığı veya yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak revize edildiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte 
eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda bir yürütülen işlemleri, 
Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair 
yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi, ifade etmektedir. 

1.8. SU TEMİNİ, DEPOLANMASI VE DAĞITIMI 

Havalimanı içerisinde hayatın ve hizmetlerin devamlılığı açısından su temin sistemleri önem 
taşımaktadır. Su temini için şu sistemler mevcuttur: 

- Kuyu suyu temini
- Şebeke suyuna bağlantı
- Harici su depoları

Her üç sistemde de su temininde karşılaşılabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı su deposu 
bulundurulmaktadır.  

Havalimanlarında öncelik kuyu açılmak suretiyle su teminidir. Bulunulan noktada kuyu suyu 
temini mümkün değilse en yakın yerleşim merkezinde bulunan şebeke hattına bağlantı 
imkanları değerlendirilir. 

Her iki durumuda da su temininin sağlanamadığı durumlarda harici su deposu marifetiyle su 
temini sağlanır. 

Havalimanı su depolarında pik kullanım miktarı göz önüne alınarak depolama yapılır.  
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Su deposundan gelen su arıtma sistemi marifetiyle kullanım alanına göre ayrılır. 
1. Sulama suyu temini

a. Bahçe sulama suyu
b. Yangın söndürme sistemi

2. Kullanım suyu temini
a. Sıhhi temizlik suyu
b. Kullanım sıcak suyu
c. cihaz ve tesisat kullanım suyu

3. İçme suyu temini

Yukarıda sayılan kullanım alanına göre arıtma sistemi depo sonrasında kademeli arıtma 
sisteminden alınan sular kullanıma sunulur. Arıtma işleminden sonra pik su ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi amacıyla ikinci bir depo sisteme dahil edilebilmektedir. İçme suyu dünya 
sağlık örgütünün belirlediği standartlarda olmalıdır. 

1.9. SIHHİ TESİSAT 

Havalimanlarında mevcut ıslak hacimler Alaturka ve Alafranga tuvalet, pisuar, duşa kabinler, 
tek gövdeli sıcak-soğuk su karıştırıcılı fotosel kumandalı musluklar, sıvı sabunluklar otomatik 
el kurutma makinesi, kağıt havluluklar, tuvalet kağıtlığı, gömme tip çöp kovası, flotal ayna v.b. 
gibi malzeme ile teçhiz edilmiştir. 

WC' lerde engelliler için standartlara göre gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Tesisat Boruları: Atık su boruları, mutfak, WC ve asitli sular olmak üzere üç ayrı tesisat olarak 
teçhiz edilmekte olup, kelepçeli pik döküm boru, sessiz PVC boru ve kaynaksız çelik galvaniz 
boru gibi son teknoloji ürünü malzemeler kullanılmaktadır. Tesisatta gereği kadar yağ ayırıcı 
bulunmaktadır. 
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1.10. YANGIN HİDRANT SİSTEMİ 

Havalimanlarında mevcut yangın tesisatı TSE ve uluslararası standartlara uyumlu olarak 
yapılmaktadır. 

Söz konusu sistem aşağıdaki hususları ihtiva edecektir. 
-Yangın dolapları
-Yangın hidrantları
-Otomatik yangın sprinkleri

Yangın Dolapları: Yangın dolapları kuru kimyasal yangın söndürme cihazı, hortum, lans, vana 
bulunmakta ve sistemdeki su basıncı 12 Atm dir. 

Yangın Hidrantları: Havalimanlarında ihtiyaç duyulan mahallerde (otopark dahil) standartlara 
uygun olarak 12 Atm basınçta yer üstü yangın hidrantları teçhiz edilmiştir. 

Yangın hidrant çıkışları havalimanlarındaki itfaiye araçlarının dolum hortumları ile uyumlu 
olarak imal edilmişlerdir. 

Otomatik Yangın Sprinkleri: Havalimanlarında ihtiyaç duyulan mahallerde standartlarına 
(NFPA) uygun olarak otomatik ıslak boru sprinkler sistemi teçhiz edilmiştir. 

Ayrıca gidiş ve dönüş hava kanallarında, konveyör geçiş noktalarında yangın damperleri tesis 
edilmiştir. Yangın damperleri, havalandırma sisteminde yangın alanlarının otomatik olarak 
tecrit edilmesini sağlamaktadır. Yanıcı bina malzemeleri yangın damperlerinin dış gövdeleri ile 
temas etse bile yangın damperlerinin çalışmasını etkilemeyecek yapıdadır. 

1.11. UÇAK YAKIT HİDRANT SİSTEMİ 

Akaryakıt tesislerinden, terminal binası, yolcu köprüleri ve açık park pozisyonlarına ikmal 
maksatlı olarak yer altı boru hatları ile yakıt taşıma sistemidir. 

Terminal Binası, hava tarafında yer alan Yolcu Köprüleri ve açık park pozisyonlarına yakıt 
ikmalini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yakıt, akaryakıt tesislerinden bu mahalle yer altı 
boru hatları ile taşınmaktadır. Borular iklim şartlarına göre don seviyesinin altında bir 
derinliğe kanal içinde olmak üzere tesis edilmektedir. Sistemin akaryakıt ikmal mahallinde 
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akaryakıt tanklarına bağlantılı olup, bu tanklardan alınan yakıt pompalar vasıtasıyla hatta 
basılmakta ve hava tarafında ki uçaklara yakıt ikmaline bağlı olarak bu pompalar vasıtasıyla 
hattın basıncı sürekli olarak ihtiyacı karşılayacak seviyede olmaktadır. Hattaki basınç ve 
sürekli olarak yakıt ikmal merkezindeki bilgisayarlı kumanda sistemi ile izlenmekte ve 
kontrol edilmekte olup, bu sistem vasıtasıyla hatta duyulan yakıt miktarına bağlı olarak 
pompalar sıra ile devreye girip çıkarak sistem işletilmektedir. 

Söz konusu sistem (yakıt depolar hariç ikmal sistemi) idare tarafından kurulmak ve işletimi 
ise akaryakıt firmalarınca oluşturulan konsorsiyum tarafından yapılmaktadır. 

Akaryakıt İkmal tesisleri aşağıdaki ana bölümleri içermektedir: 
-Yakıt depoları
-Pompa istasyonu ve filtre tertibatı
-Kontrol merkezi, ( bilgisayar kumandalı işletim)
-Yangın tesisatı.

Yakıt Depoları: Söz konusu depolar Akaryakıt firmalarınca kurulmaktadır. 

Pompa istasyonu ve filtre tertibatı: Sistemde jokey pompalar ve ana işletim pompaları yer 
almakta olup,  jokey pompalar ilk işletimde yakıtın hatta hareketini sağlamakta olup, pitlerden 
alınan akaryakıt miktarına bağlı diğer pompalar ihtiyacı karşılayacak şekilde sıra ile devreye 
girip çıkmaktadır. Bu mahallin etrafı duvar ve tel örgülerle çevrilerek çevreden komple izole 
edilecektir. 

Kontrol Merkezi: Sistemin ve hattın bilgisayar kumandalı olarak izlendiği ve gerektiğinde 
bilgisayarlı olarak gerektiğinde ise manuel olarak işletiminin sağlandığı merkezdir. Pompa 
istasyonundaki yangın müdahale sistemidir. Hava tarafında ise yangın sistemi uçaklarda 
olabilecek bir yangına karşı, DHMİ’ye ait itfaiye araçları ve yolcu köprüsü ayağında bulunan 
yangın önleme sistemi ile korunmaktadır. Sistem standartlara uygun olarak teçhiz edilmiştir. 
Uçak Yakıt Hidrant sisteminin bulunmadığı Havalimanlarında, uçaklara verilen yakıtın ikmali 
Akaryakıt firmalarınca araçlar vasıtasıyla sağlanmaktadır. 

1.12. ATIK SU ARITMA SİSTEMİ 

1.12.1. Biyolojik Arıtma 

Havalimanlarında oluşan atık sular, atık su arıtma sistemine taşınmakta ve atık sular atık su 
arıtma tesisinde biyolojik arıtmaya tabi tutularak sistemden elde edilen su çevre sulamaya ya 
da başka bir kaynağa deşarj edilmektedir. Söz konusu arıtma esnasında elde edilen katı 
malzemeler ise kurutulup ve sıkıştırılarak Havalimanı sınırları dışına çıkarılmaktadır. 
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Bakım: Yukarıda tanımlanan mekanik sistemlerin bakımları belirli periyotlarda cihazların 
teknik dokümanlarına uygun olarak işletme hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanarak 
yapılır. Bakım planlaması ekiplerin kurulması ve denetlenmesini ilgili birim sorumlusu yapar. 

Sistemlerin periyodik bakımlarının usulüne uygun yapılması ve formlara işlenmesini bakım 
ekibi yapar. Bakım ekibi bakımlar esnasında tespit ettiği arızalara müdahale eder, gerekirse 
nöbetçi ekip ile koordine sağlayarak arızayı giderir. 

Her sistem için sistemin niteliğine bağlı olarak Bakım Kontrol Formu ( günlük, haftalık aylık, 
altı aylık, yıllık)  bakım ekibi tarafından tutulur ve arıza tespit edilmesi durumunda Arıza Takip 
Formu tutulur. Formlarda sisteme ait arızalar, arızanın tarihi, yeri ve mahiyeti ve kimler 
tarafından giderildiği kaydedilir. 

Gece ve gündüz nöbetlerinde meydana gelen arızalar için bakım ekibi nöbetçi personelden 
arızanın detayını öğrenir ve takibini yapar. Sistemlere ait tüm dokümanlar (Bakım Kontrol 
Formu, Arıza Takip Formu, imalatçıya ait orijinal bakım onarım talimatları, teknik doküman, 
kitaplar, projeler ve yedek parça durumu) bir dolap içerisinde tutulur. 

Ayrıca sisteme ilişkin, yedek malzeme seviyesi, yedek parça kullanım miktarına ilişkin tutulan 
periyodik dokümanlar ve diğer malzeme ikmal bilgileri bu dolapta muhafaza edilir. 

Onarım: Arızanın bildirimi veya tespiti durumunda eklerde verilen Bakım Kontrol Formu 
arızanın saati, bildirenin ya da tespit edenin adı yazılarak onarım sarf malzemesi açıkça işlenir. 
Arızalara nöbetçi ekipler önem sırasına göre müdahale eder. 

Arızalar ilgili birim sorumlusuna en kısa zamanda bildirilir ayrıca önemine göre mesai 
saatlerinde Makine Müdürlüğüne/birimine mesai saatleri dışında ise Nöbetçi Meydan 
Müdürlüğüne bilgi verilir. Onarım işlerini ekip şefleri yürütür. 

Vardiyalı çalışan personel kendi nöbetleri esnasında meydana gelen olayları, uzun süreli 
arızaları, bir ekipten diğerine kalan arızaları ve diğer ekiplere iletilmesi gereken konuları nöbet 
defterine işler. Nöbet defterinin iç kapağına ilgili sorumlu tarafından imzalanmış bir nöbet 
talimatı konur. Nöbet defterleri saat 9.00-9.30 arası ilgili sorumlu tarafından incelenerek 
imzalanır. 

Bakım Kontrol Formu: Sistemlerin özelliklerine göre tanzim edilmiş formlardır ve bir klasör 
içerisinde muhafaza edilirler. Bakım Kontrol Formu sistemi kontrol eden ekibin en kıdemli 
personeli tarafından doldurulur ve imzalanır. 

Arıza Takip Formu: Bakım Kontrol Formunun kullanımı esnasında arıza ile karşılaşılması yada 
arıza bildirimi durumunda Arıza Takip Formu düzenlenir. Arıza Takip Formu arızaya 
müdahaleyi yapan ekibin en kıdemli personeli tarafından doldurulur ve imzalanır. Söz konusu 
arızanın Havalimanı imkanları ile onarımına gidilir. 
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Söz konusu onarımın Havalimanı imkanları ile yapılamayacak durumda olması neticesinde, 
piyasadan onarımının yapılabilmesini teminen Arıza Takip Formuna ilaveten Arıza Raporu 
düzenlenir. 

Arıza Raporu: Arızalı malzemenin mahalli piyasadan teminin gerekmesi durumunda Arıza 
Tespit Raporu en az 3 imzalı olarak hazırlanır ve bu rapor ışığında Havalimanı otoritesince 
onarımın mahalli piyasadan yaptırılması yoluna gidilir. 

Söz konusu arıza mahalli piyasa imkanları ile yapılamaması durumunda, konu Genel 
Müdürlüğe bildirilerek, arızalı malzeme 1 nüsha Arıza Raporu ile birlikte Merkez İkmal 
Müdürlüğüne ve Arza Raporu 3 nüsha olarak İşletme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Arıza 
Raporunda arızalı malzemenin İmalatçısı/satıcısı, Seri No ve parça nosu belirtilir ve ilgili 
katalog sayfası da gönderilir. 

Her türlü malzeme talebinde, talep edilen malzemenin DHMİ Kod numarası ve Parça numarası 
mutlaka bildirilir. Havalimanı imkanları ile giderilemeyen arızalar, yedek parça ihtiyacı ve 
gerekli tüm onarımlar İşletme Dairesi Başkanlığı kanalı ile yaptırılacaktır. 

Garanti kapsamında ki sistemlerin onarımları bizzat satıcı firmasından garanti kapsamı 
şartlarında temin edilir. Eğer sistemler sigorta kapsamında ise, arıza bedelinin sigortadan 
tazmin edilebilmesi amacıyla ilgili yılın Sigorta Poliçesi kapsamında gerekli işlemler yapılır. 

Bakım ve onarım ekiplerine gereken ölçü aletler, el aletleri, temizlik ve kırtasiye malzemeleri 
vb. Teçhizat yeterli miktarda sağlanır. Ölçü aletleri ve Test cihazlarının onarımı, kalibresi ve 
bakımları önerilen periyotlarda yapılır. Kalibresiz test cihazları kullanılamaz. 

Yedek Parça İkmali: Sistemlerin bakım ve onarımı için gerekli malzemeler her sistem için tespit 
edilen stok seviyesine göre ilgili ünite deposunda bulundurulur. Stok seviyesindeki eksilmeler 
her üç ayda bir makine malzeme deposu sorumlusu ve sorumlu birim tarafından tespit edilerek, 
ikmal yönergesine göre ilgili firmalarından yada mahalli piyasadan teminleri yapılır. 

1.12.2. Kimyasal Arıtma 

2872 sayılı Çevre Kanunu gereği atık su üreten kuruluşların atıklarının arıtılması zorunlu hale 
getirilmiştir. Havalimanlarında bulunan atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde problem 
yaratmaması amacıyla, yer hizmet kuruluşlarınca uçakların sintinelerinden alınan sıvı atıkların 
kimyasal özelliği gereği mevcut arıtma sistemine verilmemesi gerekmektedir. Bu 
kapsamda;  Endüstriyel atık suyun, kanalizasyon sistemine bağlantısı ile atık suyun alıcı ortama 
deşarjının kanalizasyon bağlantı izni ve/veya deşarj iznine tabi olması nedeniyle; uçak sıvı 
atıklarının kanalizasyona verildiği durumların söz konusu olması halinde deşarj izin belgesinin 
alınması gerekmektedir. 
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Kimyasal madde kullanılması sonucu oluşan uçak sıvı atıklarının herhangi bir arıtma işlemi 
yapılmadan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde "Atık Suların Alıcı Ortama 
Deşarj Standartları" na uygun olarak mevcut kanalizasyon sistemine atılıp atılamayacağının 
belirlenmesi açısından, Yönetmeliğin 26. maddesi: "c)Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda 
Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde yer alan maddelerin atık sularda bulunması ve alıcı 
ortamlara deşarjları için, bu Tebliğde öngörülen şartlar ve sınır değerler geçerlidir. e) Gerçek 
veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atık sular için, Tablo5 
ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler." Hükmü 
gereğince; uçak sintinelerindeki kimyasal madde içerikli atık sular için Yönetmelik 
çerçevesinde gerekli testlerin ilgili kuruluşlara yaptırılarak, Alıcı Su Ortamına Doğrudan 
Boşaltım Esaslarının sağlanması gerekmektedir. 

Uçak Foseptik Atıkları Arıtılması İşletme Gideri Hesabı (m3 / TL): 

İşletme giderleri aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.  
A: Dönem içerisinde sarf edilen toplam kimyasal malzeme bedeli  
B: Dönem içerisinde sarf edilen toplam elektrik bedeli  
C: İlgili döneme ait personel gideri /bakım-onarım gideri 
D: Arıtma sisteminin toplam kapasitesi  
E: Üç aylık amortisman tutarı(İlgili mevzuatına göre tesisin maliyeti esas alınarak 
hesaplanacaktır.)  
K: Kar kat sayısı (1.25)  
F: Birim maliyet  
R: Abonenin arıtma sistemine boşalttığı araç tipine göre tahakkuk dönemine ait atık su miktarı 
R1: 1000 lt kapasiteli Fosseptik Araç için çarpım katsayısı 1 
R2: 2000 lt kapasiteli Fosseptik Araç için çarpım katsayısı  2 
R3: 3000 lt kapasiteli Fosseptik Araç için çarpım katsayısı  3 
S: tahakkuk döneminden arıtma sistemine boşaltılan araç sayısı 
Y: Toplam işletme gideri  
Z: Tahakkuka esas maliyet, olarak ifade edildiğinde  
Y = K (A+B+C+E) olarak hesaplanır.  

İşletme Giderlerinin Paylaşımı: Yukarıda belirtildiği gibi hesaplanan döneme ait işletme 
gideri paylaşımı, ilgili kuruluşlarca arıtma sistemine dökülen araç tipi ve boşaltım sayısına 
bağlı olarak hesaplanır. Burada toplam maliyet toplam arıtma sistemi kapasitesine bölünerek 
birim maliyet bulunur. Bulunan birim maliyet abonelerin arıtma sistemine dökülen araç 
kapasitesi ve boşaltım sayısı ile çarpımı sonucu tahakkuka esas maliyet bulunur.  
Buradan toplam dönem işletme gideri Y, Arıtma sisteminin toplam kapasitesi D‘ye bölünerek 
birim maliyet F bulunur. 

F = Y / D = K (A+B+C+E) / D 

Buradan abonelere ait tahakkuka esas işletme gideri (Z) = abonenin atık su miktarı (R1, R2, 
R3 ), birim fiyat (F) ve arıtma sistemine boşaltılan araç sayısının (S)  çarpımı sonucu elde 
edilir. (Z= R x F x S) 
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-Değişik zamanlarda değişik foseptik araçlarla atık su sistemine atık bırakılması halinde; 
tahakkuk dönemi içerisinde her bir araç tipi ve boşaltım sayısı ayrı ayrı hesaplanarak toplanır, 
bulunan R değeri, birim fiyat (F) ile çarpılarak, işletme gideri (Z) bulunur.

ÖRNEK: Tahakkuk döneminde R1 tipi araçla 5 kez, R2 tipi araçla 7 kez, R3 tipi araçla 2 kez 
arıtma sistemine boşaltım yapılmış ise; 

Z=( (1x 5) + (2 x 7) +(3 x 2)) x F= 25 x F olarak hesaplanır. 
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2. PAT SAHALARI TEMİZLİĞİ

2.1. KAR MÜCADELE 

2.1.1. Kar Mücadele Öncelikleri 

Havalimanlarımızda yapılmakta olan karla mücadele hizmetlerinde kar temizleme önceliği şu 
şekildedir. 
1. Kullanılan pist. (Birden fazla ise Havalimanı otoritesince tayin edilir)
2. Kullanılan pist başına giden taksi yolu
3. İnişi müteakip aprona geliş taksi yolu
4. Kullanılan en müsait apron (Terminal önü)
5. Uçak bekleme sahası
6. Apronlarda araç hareket yolu
7. Diğer sahalar olarak sıralayabiliriz.

2.1.2. Kar Çeşitleri 

Kar çeşitlerini ise şöyle tanımlayabiliriz: 
1- Sulu Kar (slush) terimi; Suya doymuş, özgül ağırlığı 0,5 ile 0,8 arası olan kar,
2- Kuru Kar (dry snow) terimi; Esintiyle savrulabilen, sıkıştırılıp bırakıldığında dağılan, özgül
ağırlığı 0,35’e kadar olan kar,
3-Islak Kar (wet snow) terimi; Elle sıkıştırıldığında birbirine yapışan kar topu oluşturmaya
yatkın ve özgül ağırlığı 0,35 ile 0,5 olan kar,
4- Sıkıştırılmış Kar (compacted snow) terimi; Kütle halinde sıkıştırılıp yerden kaldırıldığında
dağılmayan ya da büyük parçalara ayrılan, özgül ağırlığı 0,5 ve üzeri olan kar,

2.1.3. Kar Yağışı Öncesi ve Sırası Faaliyetler 

Kar mücadele hizmetleri yapılırken karın çeşidini dikkate almalı ve şunlara dikkat etmelidir; 
1. Kar yağışı meteorolojiden takip ederek sürekli ekiplerin hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
2. Kar yağışı başlangıcını müteakip PAT sahası kontrol edilerek;
- Sulu karın 1,5 cm,
- Kuru karın 5 cm’yi geçmeyecek şekilde kar küreme (karla mücadele) işlemine başlanır.
3.Pist kenarındaki kar kalınlığı 30 cm’yi geçmemeli, geçiyorsa üfürme ile veya insan gücüyle
dağıtılmalıdır. (Daha yükseklikteki kar uçağın motorlarının çekiş alanına girer.)
4. Kule ile sürekli temasta bulunulmalıdır.
5. Pistteki kar küreme işi pist merkez hattından dışa doğru yapılmalıdır.
6. Pist başı ve merkez hattı ışıklarının zarar görmemesi için bu kısımlar madeni bıçaklı araçlarla
temizlenmemeli, sadece süpürülmelidir.
7. Kar kalınlığı 5 cm ise kürümeye başlanılmalı, 12 mm ise süpürme ile temizleme yapılmalıdır.
Kar yağışı devam ediyor ise süpürme ile temizleme işine devam edilmelidir.
8. Isı eksiye düşmüşse su birikintilerinin donmaması için üre veya depotinol kullanılır.



48

46	|	54	

İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
MAKİNA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DERS NOTLARI	

9. PAT sahasındaki ölçümler ve frenleme değerleri ve sonraki değişiklikler SNOWTAM mesajı 
ile yayınlanır. Kardan dolayı pist uzunluğunda yada genişliğinde daralma veya sapma mevcut 
ise SNOWTAM mesajında belirtilmelidir.

Kar mücadelesi esnasında,       
1. Kar temizlemede PAT sahalarının alt yapısı iyi bilinmeli alt yapıya zarar verilmemelidir.
2. Eşik ve pist eksen ışıklarına zarar verilmemelidir.
3. Kar temizlemede rüzgar arkaya alınmalıdır.
4. Pist üzerindeki temizleme işi pist genişliğinde ve merkez hattının iki yanında eşit olmalıdır.
5. Buzlanmaya karşı kimyevi madde kullanılmalı ve m²ye eşit oranda serpilmelidir.
6. Kimyevi maddeler 2 mm buzu yarım saatte eritir. Bu maddeleri atan (temizleyen) aracın hızı
iyi ayarlanmalıdır.(ortalama 15 km)

2.1.4. Genel Önlemler 

Bir pistin, taksirutun veya apronun yakınındaki alanda kar kümesinin yüksekliği, mümkün 
mertebe kanat çıkıntılarına değmeyecek ve türbin motorlarına kar kaçması yüzünden işlevsel 
sorunların oluşmasını engelleyecek bir yüksekliğe indirilmesi şarttır. 

Kapsamlı ve etkin bir kar temizleme işleminin kar yağmaya başlar başlamaz uygulamaya 
sokulması gereklidir. Normalde eğer, çok derin şekilde kar birikmişse çok zaman gerektiren kar 
temizleme usulleri kullanılmak zorundadır. Bu nedenle, ATS(Hava Trafik Hizmetleri) 
birimleriyle kar temizleme kadrosu arasında yakın bir koordinasyona acil ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Normal bir usul; belli bir sayıda kalkış ve inişe izin vermek ve sonra kar temizleme donanımının 
pist merkezini süpürerek temizlemesini sağlamaktır. Donanım tarafından hiçbir kritik kar 
kümesinin meydana getirilmemesi koşuluyla trafik yeniden başlayabilir. Eğer kar yağmaya 
devam ederse, fırtına süresince tekrarlanacak temizleme işlemine izin vermek üzere trafiğin 
kesilmesi gerekecektir. 

Kar temizleme için kullanılacak bütün araçlarda telsiz iletişiminin kurulması, kar temizleme 
kadrosunun ATS terimlerine çok aşina olması ve ATS talimatlarını kapsamlı bir şekilde 
uygulayacak eğitimi almış olması çok gereklidir. 

Pistleri temizlemede kullanılan en etkin kar temizleme aletleri apronlarda güçlükle 
çalıştırılabilir. Çünkü güçlü kar küreyicileri araçlara, park halindeki uçağa ve binalara zarara 
verir. Burada başka temizleme teknikleri uygulanır. 

Kış sezonunun başlamasından önce bir kar planı geliştirilmelidir. Kar planında şu bilgiler yer 
alır: 
- Kış hizmetleri sorumluları ve sorumlulukları,
- Kar ve buzun temizlenmesi işlemleri için hava trafiğinin kesilmesi kuralları,
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- Kış hizmetlerinin performansıyla ilgili haberleşme ve bilgilendirme kuralları,
- Uçak hareket alanlarından kar ve buz temizlenmesi öncelikleri,
- Kar ve buz temizleme araç ve aletlerinin olması,
- Kış hizmetlerinin performansı,
- Uçak hareket alanlarında sürtünme ölçümü yöntemi.

2.1.5. Pist ve Taksi Yollarından Karın Temizlenmesi 

Kar açma işlemi kar yağışının başlamasının hemen ardından başlamalıdır. Çünkü araçlar kar 
tabakası ince olduğu sürece çok hızlı çalışabilir. Rüzgar ılık estiğinde yada yan rüzgarlar yok 
iken kar temizleme işlemi döşeli alanın merkezinden kenarına doğru şerit gibi yapılır. Güçlü 
yan rüzgarları olduğunda temizleme yüzeyin rüzgara doğru olan tarafından başlayıp korunaklı 
tarafına doğru yapılır. 

Kar temizliği için gereken araç sayısı pistin genişliğine, süpürgelerin genişliğine ve hüküm 
süren kış şartlarına ve trafik talebine göre çalışma için verilen süreye bağlıdır. 

2.1.6. Apronlardaki Karın Temizlenmesi 

Apronlardaki karın temizlenmesi pist ve taksi yollarındaki karın temizlenmesi kadar öncelikli 
olmasa da kar buzlanmaları ve kaygan yüzey oluşumlarını engellemek için apron yüzeylerinin 
temizlenmeleri mümkün olduğunca çabuk yapılmalıdır. Bir apronu temizlemede kar 
üfleticileride(rotatif) kullanılabilir. Yinede daha dar bölümlerde ve özellikle park etmiş uçak 
yakınlarında daha küçük süpürme araçları kullanılmalıdır. 

Uçakların park etmesi, yük almaları veya servis görmeleri için kullanılan apronlar bitişikteki 
binalar veya diğer tesisler nedeniyle genellikle tek yönlü süpürülür. Bu yasak bölgelerden 
genellikle karın sık sık kamyonlara yüklenerek kar boşaltma alanına dökülmesi gerekir. 

Sıvı buz çözücü tankerleri; bunlar büyük ve genellikle 25m’lik bir şeride püskürtme yapabilen 
geleneksel tarzda üretilmiş araçlardır. Sıvı buz çözücüler düşük ısılarda üreden daha etkin bir 
performans gösterebilir, üstelik üre gibi rüzgarda savrulup gitmez.  

Ayrıca tanklara konulup saklanması daha kolaydır. Bu araçlar kışın sürekli olarak pist 
buzlanmasını probleminin yaşandığı daha büyük hava alanları için kullanışlıdır. Sıvı basınçlı 
bir şekilde bir sprey aparatı ile püskürtülebilir. 

2.2. FOD TEMİZLEME 

FOD (Foreign Object Damage) terimi; PAT sahaları üzerinde olabilecek çakıl, asfalt parçası, 
tahta parçası, vida, somun, emniyet telleri, vb. uçak motorlarına zarar verebilecek yabancı 
maddeleri ifade eder. 
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Pat Sahalarında bulunan fod ler uçağa zarar vermemesi için süpürme araçlarıyla 
temizlenmelidirler. Süpürmenin amacı; güvenlik önlemleri için pist ve apron yüzeyleri kum, 
moloz, taş ve diğer maddelerden arındırılmasıdır. 

Uçak motorları bu gibi maddeleri kolayca yutabilir ve ciddi kompresör pervane kanadı yada 
pervane hasarlarına sebep olur. Pervane ya da motor tahribatının gevşek maddelerin etraftaki 
uçak, araç, bina ve insanlara karşı kurşun gibi atılmasına sebep olmak gibi bir riski de 
bulunmaktadır. Pistte ilerleyen uçağın yada herhangi hareket eden bir aracın lastiklerindeki diş, 
nesneler fırlatıp hasara sebep olabilir. Hareket alanlarının bakımı, yüzeylerin sürekli düzenli 
olarak süpürülmesini gerektirmektedir. 

2.2.1. Pist Kirliliği 

Pistlerde bulunan maddeler şunlardan kaynaklanmaktadır. 
- Hasarlı kaldırımdan/döşemeden kaynaklanan moloz,
- Bağlantı yapıştırmalarından kaynaklanan moloz,
- Uçak lastiklerinden kaynaklanan moloz,
- Çim biçmeden kaynaklanan taşlar,
- Uçaklardan kaynaklanan metal yada plastik malzemeler,
- Güçlü fırtınalardan yada uçakların motor patlamalarından kaynaklanan kum,
- Uçağın çarptığı ölü kuş veya başka küçük hayvanlar,

Yakındaki çalışma yüzeylerinde bir yapım işi devam ederken pistin temizliğine dikkat 
edilmelidir.  
İnşaat makineleri ve kamyonlar uçaklarca da kullanılan yüzeyleri kullanıyorlarsa normalden 
sık kontrol edilmelidir. Uçak ve yer araçlarınca kullanılması düşünülen yüzeyler düzenli olarak 
süpürülmek zorundadır. Süpürmeler arasındaki süre bölgesel ihtiyaç ve tecrübeye bağlıdır. 
İhtiyaç duyulan süpürücünün etkinliği hava alanının büyüklüğüne ve trafik yoğunluğuna 
bağlıdır.  
Apronlar; bu alanın daha çok kullanılması, trafik yoğunluğu ve yükleme işleminin burada 
devam etmesinden dolayı hava alanlarındaki diğer hareket alanlarından daha çok 
kirlenmektedir.  

Her tehlikeli kirlilik yada molozu temizlemek için anında önlem almalıdır. Dahası aprondaki 
maddelerin yada kirliliğin giderilmesi ihtiyacının zamanında fark edilmesinin sağlanması için, 
trafik hareketlerinin uygun olduğu zamanlarda günde birkaç kez denetleme turları yada gezileri 
yapılmalıdır. 

2.2.2. Yol Süpürgesi 

Kamyon tipi sokak süpürücüleri, nüfuslu apron bölgeleri, hizmet yolları, giriş yolları, yürüyüş 
yolları, park yerleri ve hatta hangar yada kulübe yerlerini süpürmek için doğru cihazdır.  
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Değişik büyüklükte olanları vardır. Düzenli süpürmeyle bile hava alanı yönetimi sürekli 
çalışılan alanların temizliğini tam olarak garanti edemez. Süpürme yabancı madde hasarını 
ancak bütün çalışanların sorunun bilincinde olması ve hareket alanını mümkün olduğunca temiz 
tutulmasıyla düşük tutulabilir. 

2.2.3. Pist Süpürgesi 

Havalimanlarımızın pistlerinde kullanılan ve süpürme fırçaları açısından yol süpürgelerine göre 
daha hassas fırçalar kullanılan süpürgelerdir. 

2.3. LASTİK İZİ SİLME 

2.3.1. Lastik İzi Silme Makinesi 

Hava alanlarındaki döşemeler yakıt, yağlayıcı maddeler, hidrolik yağlar, renkli boya ya da 
lastiklerce kirletilebilir. Kirleticiler kayganlığa sebep olabilir ve yüzey işaretlerini örtebilir. 
Pistlerdeki yağ ve lastik atıklar uçağın fren hareketini özelliklede döşemeler ıslakken olumsuz 
etkiler.  Bu yüzden temiz bir pist bir güvenlik koşuludur. 

2.3.2. Lastik Atıklarının Temizlenmesi 

İnişte uçak tekerlekleri pist yüzeyine yüksek hızla temas eder. bu lastik atık birikmesine neden 
olur. Tekerleğin temas ettiği alanda sürtünmenin yol açtığı yüksek ısıdan dolayı lastik eriyip 
yüzey dokusuna yapışır. Lastik tabakası yapışkandır ve zamanla derinliği artar. İşlek bir pistin 
iniş bölgesinde on iki ayda üç mm kalınlığında tabakalar oluşabilir. Lastik temizliğinin amacı 
döşeme yüzeyinin orijinal makro engebeliği sağlamaktır. Bu yağışlı şartlarda tekerleğin altında 
iyi drenajı sağlamak için önemlidir. Lastik temizlemek için üç yöntem vardır: 

- Kimyasal olarak,
- Mekanik öğütme yoluyla ve
- Yüksek basınçlı suyla yapılır.
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Yağışlı şartlar altında yapılan sürtünme ölçümleri kritik pist kesimlerinde önemli fren kalitesi 
kaybını gösterdiğinde pistlerdeki lastik temizlenmelidir. 

Yüksek basınçlı su yöntemi: Yüksek basınçlı su fıskiyelerinin eğik açılarla döşeme yüzeyine 
tutulmasıyla lastik temizliği yapılır. Alet normal olarak döşeme yüzeyine yakın bir şekilde 
doğrultulan bir ağızlık yoluyla örneğin 40 Mpa’lık yüksek basınçta su pompalayan motoru olan 
depolu bir araçtan oluşur. Su tüketimi yüksektir. Dakikada 1000litre kadardır. Su fıskiyelerinin 
vuruş açısı değişir, örneğin ağızlığın dönüşüne göre. Çalışma hızı saate 250 m² ile 800 m² 
arasında değişir. Temizleme belli bir mesafeden kamyonu takip eden süpürücülerce yapılmak 
zorundadır. Su tedarikinin sorun olmadığı yerlerde yüksek basınçlı su yöntemi en etkilidir. 

2.4. YAĞ YAKIT TEMİZLİĞİ 

Yakıt, yağlayıcı madde ve yağ kirlenmesi, uçak durakları ve yükleme araçlarınca düzenli olarak 
kullanılan alanlar gibi apronların birçok alanında bulunmaktadır. Kirleticiler yağ çözeltileri 
spreylenmesi ardından da su fışkırtılmasıyla temizlenebilir. Gerekirse ardından su fıskiyeleme 
temizliği en iyi sonucu almak için kullanılabilir. 

Genelde, yüksek basınçlı su püskürtülmesi yöntemi, hafifçe birikinti bulunan alanlarda kabul 
edilir derecede etkilidir ama birikinti oranı, derinliği arttıkça bu yöntemin etkinliği de azalır. 
Trafiğin türüne ve yoğunluğuna bağlı olarak yılda iki kez temizleme işlemi yapılması 
gerekebilir.  

Modern bir uygulama, yüksek basınçlı su püskürtülerek yüzey yıkandıktan sonra lastik 
artıklarını kimyasal maddeleri kullanarak çözmek (eritmek)tir. 
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3. SATIN ALMA İŞLEMLERİ

3.1. İHTİYACIN ve ALIM USULÜNÜN BELİRLENMESİ 

- Alımın mal alımı, hizmet alımı mı olacağı belirlenmelidir.
- Piyasa araştırması yaparak alımın yaklaşık maliyeti belirlenmelidir.
- Demirbaş nitelikli bir malzeme alınacaksa, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden
malzemeler ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaş alımlarında değeri 900 TL’yi aşmayanlar,
yedek parça ve malzeme alım programından, değeri 900 TL’nin üstünde olanlar yatırım
programından karşılanacaktır.
- Alım için Genel Müdürlükten yetki talep edilecekse, alınacak malzemenin DHMİ kodu, proje
numarası doğru bir şekilde yazılmalıdır. Alımın gerekçesine ilişkin rapor detaylı bir şekilde
yazılmalıdır. Yapılan piyasa araştırmasına ait proforma faturalarda yetki talep yazısına
eklenmelidir.
- Alımın Kamu İhale Kanununa göre mi DHMİ İhale Yönetmeliğine mi göre alınacağı tespit
edilmelidir. Aşağıdaki mal ve hizmetleri DHMİ İhale Yönetmeliği kapsamında alınmalıdır.

3.1.1. Mal Alımları 

1) Güvenlik
- Havalimanlarında güvenlik sistemleri temin, tesis ve modernizasyonu, yedekleri, bakım ve
onarımı
- Güvenlik ile ilgili cihaz, sistem ve teçhizat temin, tesis ve modernizasyonu, yedekleri, bakım
ve onarımı

2) Muhtelif teçhizat enerji temin ve tesisi
- Taşıma sistemleri (Konveyör) ve otomatik kapı temin ve tesisi, yedekleri, bakımı ve onarımı
- Elektrojen grubu alımı, yedekleri, bakım ve onarımı
- Elektrik cihaz ve teçhizat temini ve tesisi, yedekleri, bakım ve onarımı
3) Mevcut Havalimanlarını İdame
- Buz çözücü sıvı (de-icing liquid)
- Bagaj arabaları, konveyörler, yedekleri, bakım ve onarımı

3.1.2. Hizmet Alımları 

1) Mesleki Eğitim
2) (Flight and Check) Hava Seyrüseferi Uçuş Kontrol Hizmet Alımı, personel alımı niteliğinde
olmaması hizmet alımı şeklinde olması kaydıyla
3) Havalimanlarının Master Planları Danışmanlık Hizmeti alımı
4) Envanterimizde yer alan uçak ve helikopterlerin bakım, onarım ve yedek parça temini

- Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl yayınlanan “Kamu İhale Tebliği (Parasal Değerler)”
de yer alan doğrudan alım sınırları dikkate alınmalıdır.
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- Alınacak malzemelerde öncelikle Devlet Malzeme Ofisinden alım yapılıp yapılamayacağı
kontrol edilmelidir. Malzeme DMO dan alınabiliyorsa KİK 3/e maddesine göre alım işlemi
yapılmalıdır.
- Alınacak malzemenin DHMİ kodunun doğru belirlenmesinde titizlilik gösterilmelidir. Yanlış
bir kodla alınan malzeme daha sonra özellikle envanter sayım ve kal işlemlerinde sorun
oluşturmaktadır.

3.2. TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI 

1- Talepçi ünite ya da ihale yetkilisinin görevlendireceği birim tarafından, ihale konusu
mal/hizmetin teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik
şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini
sağlaması zorunludur.
2- Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlarauygunluğu
sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak, ulusal standardın bulunmaması durumunda
sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.
3- Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve
belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal
ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin
mümkün olmadığı hallerde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model
belirtilebilir.
4- Teknik şartnamede, ihale konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım
kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.
5- Teknik şartnamede, ihale konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının
sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.
6- Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik
kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması
gerekir.
7- İhale aşamasında mesleki ve teknik yeterlik ile ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak
istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilmez.
8- Teknik şartnamede, işin yürütülmesi ya da muayene kabul sırasında, işin standart ve
kriterlerine ilişkin yüklenici tarafından tevsik edilmesi istenen belgeler tereddüde meydan
vermeyecek açıklıkta belirtilir.
9- Teknik şartnamedeki düzenlemelerin, ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca
yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.
10- Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın
prototipinin Kuruluşa sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına
yönelik düzenleme yapılabilir.
11- İhale konusu malın niteliği ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak
yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği
teknik şartnamede veya sözleşme taslağında belirtilir.
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12- Mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve 
piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda, Kuruluş ve yüklenicinin 
malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya 
sözleşme taslağında belirtilir.

3.3. MUAYENE ve KABUL İŞLEMLERİ 

Alınan mal ve hizmet ihale yoluyla alınmışsa “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul 
İşlemlerine Dair Yönetmelik” veya “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ne 
uygun olarak muayene kabulleri yapılmalıdır. 

Muayene kabul işlemlerinde teknik şartnamede istenilen özelliklerin, alınan hizmet veya malda 
olup olmadığı tek tek kontrol edilerek muayene kabul tutanağına yazılmalıdır. 
Doğrudan alım yoluyla alım yapılmışsa, ihtiyaç konusu mal ve hizmet alımına ilişkin, alım 
tutarına bakılmaksızın ihtiyaç ünitesince oluşturulacak biri başkan olmak üzere 3 kişilik heyet 
tarafından, DHMİ online sistemde bulunan uygunluk raporu tanzim edilecektir. Tanzim 
edilecek uygunluk raporları havalimanında başmüdür veya başmüdür yardımcısı/havalimanı 
müdürü veya havalimanı müdür yardımcısı ya da vekilleri tarafından onaylanarak en geç üç iş 
günü içinde satın alma ve ikmal ünitesine gönderilecektir. Bu belge ihtiyacın niteliklerine 
uygun olarak giderildiğine esas belge mahiyetinde olup ödemeye esas alınacaktır. 



56

54	|	54	

İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
MAKİNA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DERS NOTLARI	

4. MAKİNE BİRİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN İŞLEMLER
- Meydana gelen arızlarda cihazın/sistemin sigorta kapsamında olup olmadığı, sigorta
kapsamında onarım yapılıp yapılmayacağı hususuna dikkat edilmelidir.

- Hizmet alımlarına ilişkin faturanın hizmetin usulüne uygun verildiğinin kabulü tarihinden
itibaren 7 (yedi) gün içinde ve her halükarda ait olduğu ayın son günü itibariyle düzenlenmesi
esastır. Araç kiralama, teknik işletimi destek ve personel taşıma servisi faturalarında bu hususa
dikkat edilmelidir.

- Teknik işletim, araç kiralama, personel servisi aylık hizmet bedeli faturalarının
düzenlenmesinden itibaren birer suretlerinin en geç üç (3) iş günü içerisinde
destek.hizmetal@dhmi.gov.tr e-posta adresine mail yoluyla ve dhmionline sisteminden Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilmelidir.

-Araç kiralama işi hak edişine esas olmak üzere; işin sözleşmesinde belirtilen ödeme sürelerinin
geçmemesini teminen birimlere tahsisli bulunan kiralık araçlara ilişkin aylık hizmet işleri kabul
teklif belgelerinin (bir önceki ay için) hizmetin alındığı ayı takip eden ayın ilk iş günü
düzenlenerek aynı gün destek.hizmetal@dhmi.gov.tr e-posta adresine mail yoluyla, ayrıca
dhmionline sisteminden Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.

-Yapılan alımlarda fiyat farkı hesaplamalarına dikkat edilmelidir.

- Araç ve cihaz nakliyelerinde nakliye sigortası yapılmasına dikkat edilmelidir.

-Araçların fenni muayenesinin, egzoz muayenesinin, karayolları sigortalarının düzenli olarak
yapılmasına dikkat edilmelidir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında motorlu taşıtlar vergisi
ödenmeli ve dekontları İşletme Daire Başkanlığına gönderilmelidir.

-Akaryakıt alımlarında, işletme bütçesinde yer alan kontenjanları aşılmamalıdır.

- Havalimanlarında ve bağlı istasyonlarda bulunan asansör, yürüyen merdiven, otomatik kapı,
klima sistemleri vb. ilişkin cihazların yıllık periyodik bakımlarının yaptırılması ve bu periyodik
bakımlar ile ilgili firmaları ile sözleşme imzalanamaya havalimanı başmüdürlüğü/müdürlüğü
yetkilidir. Yapılacak bakım onarımları müteakip, periyodik olarak ödeme yapılmalıdır.

- Hizmet veya mal alımına ilişkin e-faturaların kabul veya iadesi işlemleri ilgili harcama
biriminin sorumluluğundadır. Bu faturalara ilişkin oluşacak sorunlar ilgili harcama birimi ve
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı koordinesi neticesi ilgili harcama birimince giderilir.

- Birim depolarımız düzenli olmalı, malzeme listelerimiz düzenli tutulmalıdır.

- Basküllerin kalibrasyonu ve muayene işlemleri düzenli olarak yaptırılmalıdır. Yer hizmet
kuruluşlarına tahsis edilen basküllerin ilgili kuruluşça kalibrasyon ve muayene işlemlerini
yaptırıp yaptırmadığı kontrol edilmelidir.
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(17) Havalimanında oluşturulacak AIP çalışma grubunda görev alarak elektrik 
sistemleriyle ilgili AIP bilgilerinin doğruluğunun takibi ile güncelliğini sağlamak, NOTAM 
vb. havacılık yayınlarını hazırlamak ve yayınlanmasını sağlatmak, 

 
(18) Havalimanı El Kitabı ve ilgili birim talimatlarının kontrol edilerek Elektrik 

sistemlerine ait bilgilerin sürekli güncel tutulması ve AIP bilgileri ile Havalimanı El 
Kitabının uyumlu tutulmasını sağlamak, 

 
(19) Elektrik sistemlerinin işletmesinde herhangi bir aksamaya neden olmamak 

adına önceden gerekli tedbirleri almak ve/veya alınması için ilgili birimlerle koordine 
kurmak, yazışmaları yapmak, 

 
(20) Biriminde teknik işletimi destek hizmetleri kapsamında çalıştırılacak 

personel ihtiyacını belirleyerek Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, 
 

(21) Elektrik sistemlerinin periyodik bakımlarını ve arıza onarımlarını sağlamak 
ve izlemek, 

 
(22) Havalimanı sorumluluk alanı içerisinde yapılan veya yapılacak tesisler ile 

ihtiyaç duyulacak sistem veya cihazların proje, keşif ve hak edişlerini hazırlamak ve 
kontrollük hizmetlerini yürütmek. 

 
Makine Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır: 

 
MADDE 22- (1) Havalimanı ve bağlı istasyonlardaki klima, kalorifer, sıhhi tesisat, 

makine, özel ve genel maksatlı araçlar, mekanik taşıyıcılar, otomatik kayar kapı 
sistemleri, su tesisat sistemi, bagaj taşıma sistemleri, yürüyen merdiven, yürüyen bant, 
asansör, yolcu köprüleri vb. sistemlerin işletimini ve kontrolünü yapmak, bu sistemlerin 
periyodik bakımları ile ihtiyaç duyulan onarımlarını yapmak/yaptırmak (otomatik kayar 
kapı sistemlerinde elektrik ve elektronik birimleri ile ayrıca koordine kurmak), 

 
(2) Havalimanının ısıtma-soğutma ve işletme yakıt kontenjanlarını belirlemek, 

söz konusu yakıtın teminini sağlamak, yakıt alımı ve ölçüm komisyonunda görev 
alacak personelleri belirlemek, yakıtın sarfiyatını kontrol etmek, 

 
(3) Özel ve Genel Maksatlı Araçları/Cihazları faal halde tutmak, pist frenleme 

ölçüm cihazlarında/araçlarında kullanılan ölçüm lastikleri, kar mücadele araçlarında 
kullanılan ön kar küreme bıçak ağzı ve lastikleri, kar süpürme fırçası, vakumlu süpürge 
aracında kullanılan süpürme fırçaları gibi yedek malzemelerin ihtiyaç durumunu tespit 
ederek Genel Müdürlükten talepte bulunmak, araçların/cihazların gerekli bakımlarını 
ve kalibrasyonlarını yapmak/yaptırmak, 

 
(4) PAT sahalarının kardan temizlenmesinde kullanılan kar mücadele araçları ile 

ilgili diğer ekipmanları hazır tutmak, eksikliklerini gidermek, 
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(5) Kış döneminde PAT sahalarında kullanılan de-icing (buz önleyici/buz çözücü) 
sıvı malzemenin ihtiyaç miktarının tespit edilerek kış dönemi başlamadan Genel 
Müdürlükten talepte bulunmak, 

 
(6) Özel maksatlı araçlar, pist frenleme ölçüm araçları/cihazları, 

havalimanlarında bulunan sistemler (klima, kalorifer, sıhhi tesisat, makine, motor, 
mekanik taşıyıcılar, otomatik kayar kapı sistemleri, su tesisat vb. sistemler) ile ilgili 
gerekli iş başı eğitimlerinin verilmesini sağlamak ve eğitim sonuçlarını ilgili Daire 
Başkanlığına göndermek, 

 
(7) Havalimanındaki hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 

özel ve genel maksatlı araçların sayısı ve niteliğini tespit ederek Genel Müdürlükten 
talepte bulunmak, 

 
(8) Havalimanında birimiyle ilgili kullanım ömrünü doldurmuş özel ve genel 

maksatlı araçlar ile makine ve teçhizatın yenilenmesi amacıyla gerekli çalışmaları 
Genel Müdürlükle koordineli olarak gerçekleştirmek, 

 
(9) Artan ihtiyaca paralel olarak özel ve genel maksatlı araçlar için park yerleri 

ile bu araçlara ait diğer tesislerin geliştirilmesine (bakım, onarım ve devir) yönelik 
taleplerle ilgili olarak yeni yapılacak tesisler için yer planlamasını yaparak gerekli 
bilgileri Genel Müdürlüğe göndermek, 

 
(10) Isıtma Sistemlerini, doğalgaz aboneliği yaptırarak çalıştıran havalimanları 

tarafından, ilgili makamlarca talep edilecek teminatlara ilişkin hususların ilgili birim 
koordinesinde ifa edilmesini sağlamak, 

 
(11) Isıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerinin kontrolünü, bakım ve 

onarımını yapmak veya yaptırmak, 
 

(12) Temiz su sistemi ve atık su arıtma sistemlerinin kontrolünü, bakım ve 
onarımını yapmak veya yaptırmak, 

 
(13) Yangın söndürme sisteminin (gazlı tip yangın söndürme sistemi hariç) 

kontrolünü, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, 
 

(14) Havalimanlarında bulunan akaryakıt hidrant sistemlerinin bakım-onarım ve 
işletimlerini yapmak/yaptırmak, 

 
(15) Havalimanının su ve doğalgaz aboneliklerini yapmak, 

 
(16) Su, doğalgaz, atıksu, ısıtma-soğutma ve havalandırma vb. faturaların takibi 

ile tahakkuk için ilgili birime gönderilmesini sağlamak, 
 

(17) Özel ve genel maksatlı araçlardan kaza yapan araçların belgelerini 
hazırlayarak Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, 
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(18) Havalimanında bulunan araçların (Kiralık araçlar hariç) Trafik Sigortası, 
Kasko Sigortası, Plaka, Vergi, Ceza ve benzeri yasal ödemelerini takip etmek, 
ödemek, idari para cezaları ile trafik cezalarının takibi ile yıllık muayene işlerini 
yapmak, 

 
(19) Biriminde teknik işletimi destek hizmetleri kapsamında çalıştırılacak 

personel ihtiyacını belirleyerek Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, 
 

(20) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamındaki iş ve işlemleri 
yapmak/yaptırmak, 

 
(21) Havalimanı PAT Sahalarının aplikasyon ve işaretleme işlemlerine ilişkin 

Genel Müdürlüğe talepte bulunmak ve uygulama aşamasında NOTAM çekilmesi için 
koordine kurmak, 

 
(22) İlgili birimin talebi doğrultusunda pist yüzeyindeki lastik izi silme işlemini 

yapmak veya yapılması için Genel Müdürlükten talepte bulunmak. 
 

Bilgi Teknolojileri Başmühendisliği Görevleri Şunlardır: 
         

MADDE 23- (1) Havalimanında bulunan sunucu, kişisel bilgisayar sistemleri ve 
çevre donanımları, CUTE/CUPPS/BRS Sistemi, Uçuş Bilgi Sistemi, monitörleri ve 
bağlantıları ile data network aktif cihazları ve kablolamasının kesintisiz çalışmasını 
teminen, ihtiyaçlarının belirlenmesi, temini, kurulumu, çalışır durumda tutulması, 
arızalarının giderilmesi, kullanım ömrünü tamamlayanların kullanım dışı bırakılması 
işlemleri, yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi, temini ve mevcut yazılımların en iyi şekilde 
çalışması için gerekli ortamın ve desteğin sağlanması, sistem, yazılım ve veri 
güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınması, yedeklerin alınması ve 
muhafaza edilmesi işlemlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, 

 
(2) Kurumsal uygulamalar (DHMİ ERP, EAD, SCORE, HZG, DHMİ FIDS, 

NOTAM vb.) ve veri entegrasyonunu yakından izlemek, hazırlanan ve kabul edilen 
planların zamanında yerine getirilmesi için ilgili birimler ve personelle gerekli 
koordinasyon ve işbirliğini yaparak bu doğrultuda plan ve programların yapılmasına 
ilişkin çalışmaları yürütmek, 

 
(3) Faaliyetlerin etkin bir düzeyde sürdürülmesi amacıyla görev yapan personeli 

planlamak, iş ve işlemlerin organizasyonu, takibi ve yürütülmesi işlerini yapmak, 
 

(4) Sistemlerin performanslarını ilgililerle birlikte yakından izleyerek alınması 
gerekli tedbirleri sağlamak, Bilgi Teknolojileri sistemlerinin bakım, onarım talimatlarını 
hazırlamak, uygulamaya koymak; gerektiği hallerde Başmüdürlüğe teklifte bulunmak, 

 
(5) Genel Müdürlük BGYS politikalarının uygulanması ve takibine ilişkin 

çalışmalar yapmak, 
 

(6) Bilgi Teknolojileri KYS politikalarınca belirlenen Kurumsal güvenlik 
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(11) Yeni tesislerin (elektrojen grubu, transformatör, şalt istasyonu, yenilenebilir 
enerji, UPS vb.) montajlarını yapmak ve/veya yaptırtmak, elektrik ve elektrojen 
gruplarında meydana gelen arızaları yapmak ve/veya yaptırtmak, bunlarla ilgili tüm 
gelişmeleri Genel Müdürlüğe bildirmek, 

 
(12) Genel elektrik ve özel aydınlatma sistemlerinin yedek malzeme ve 

demirbaş eksiklikleri ve ihtiyaçlarının belirlemek, temini için ihtiyaç taleplerini yapmak, 
temin edilmesinin takibini yapmak, 

 
(13) Seyrüsefer sistemlerinin (VOR, Radar, NDB, ILS vb.) topraklama, 

izolasyon, PAT sahaları Özel Aydınlatma Sistemlerin ölçümleri vb. ICAO kuralları ve 
ilgili yönetmelikler doğrultusunda elektrik sistemleriyle ilgili yapılması gereken 
ölçümleri yapmak/yaptırmak formlara işlenerek muhafazasını sağlamak, 

 
(14) Seyrüsefer CNS/ATM sistemlerinin enerji teminini (enerji dağıtım hatları, 

şebeke, UPS, elektrojen grupları, yenilenebilir enerji sistemleri vb.) sağlamak, gerekli 
işletme bakım onarımlarını yapmak ve/veya yaptırmak, 

 
(15) Biriminde teknik işletimi destek hizmetleri kapsamında çalıştırılacak 

personel ihtiyacını belirleyerek Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek. 
 

 
Makine Mühendisliği/Şefliğinin Görevleri Şunlardır: 

 
MADDE 11- (1) Havalimanı ve bağlı istasyonlardaki klima, kalorifer, sıhhi 

tesisat, makine, özel ve genel maksatlı araçlar, mekanik taşıyıcılar, otomatik kayar 
kapı sistemleri, su tesisat sistemi, bagaj taşıma sistemleri, yürüyen merdiven, yürüyen 
bant, asansör, yolcu köprüleri vb. sistemlerin işletimini ve kontrolünü yapmak, bu 
sistemlerin periyodik bakımları ile ihtiyaç duyulan onarımlarını yapmak/yaptırmak 
(otomatik kayar kapı sistemlerinde elektrik ve elektronik birimleri ile ayrıca koordine 
kurmak), 

 
(2) Havalimanının ısıtma-soğutma ve işletme yakıt kontenjanlarını belirlemek, 

söz konusu yakıtın teminini sağlamak, yakıt alımı ve ölçüm komisyonunda görev 
alacak personelleri belirlemek, yakıtın sarfiyatını kontrol etmek, 

 
(3) Özel ve Genel Maksatlı Araçları/Cihazları faal halde tutmak, pist frenleme 

ölçüm cihazlarında/araçlarında kullanılan ölçüm lastikleri, kar mücadele araçlarında 
kullanılan ön kar küreme bıçak ağzı ve lastikleri, kar süpürme fırçası, vakumlu 
süpürge aracında kullanılan süpürme fırçaları gibi yedek malzemelerin ihtiyaç 
durumunu tespit ederek Genel Müdürlükten talepte bulunmak, araçların/cihazların 
gerekli bakımlarını ve kalibrasyonlarını yapmak/yaptırmak, 

 
(4) PAT sahalarının kardan temizlenmesinde kullanılan kar mücadele araçları 

ile ilgili diğer ekipmanları hazır tutmak, eksikliklerini gidermek, 
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(5) Kış döneminde PAT sahalarında kullanılan de-icing (buz önleyici/buz 
çözücü) sıvı malzemenin ihtiyaç miktarının tespit edilerek kış dönemi başlamadan 
Genel Müdürlükten talepte bulunmak, 

 
(6) Özel maksatlı araçlar, pist frenleme araçları/cihazları, havalimanlarında 

bulunan sistemler (klima, kalorifer, sıhhi tesisat, makine, motor, özel maksatlı araçlar, 
mekanik taşıyıcılar, otomatik kapı sistemleri, araç parkı, su tesisat vb. sistemler) ile 
ilgili gerekli iş başı eğitimlerini verilmesini sağlamak ve eğitim sonuçlarını ilgili Daire 
Başkanlığına göndermek, 

 
(7) Havalimanındaki hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 

özel ve genel maksatlı araçların sayısı ve niteliğini tespit ederek Genel Müdürlükten 
talepte bulunmak, 

 
(8) Havalimanında birimiyle ilgili kullanım ömrünü doldurmuş özel ve genel 

maksatlı araçlar ile makina ve teçhizatın yenilenmesi amacıyla gerekli çalışmaları 
Genel Müdürlükle koordineli olarak gerçekleştirmek, 

 
(9) Artan ihtiyaca paralel olarak özel ve genel maksatlı araçlar için park yerleri 

ile bu araçlara ait diğer tesislerin geliştirilmesine (bakım, onarım ve devir) yönelik 
taleplerle ilgili olarak yeni yapılacak tesisler için yer planlamasını yaparak gerekli 
bilgileri Genel Müdürlüğe göndermek, 

 
(10) Isıtma Sistemlerini, doğalgaz aboneliği yaptırarak çalıştıran havalimanları 

tarafından, ilgili makamlarca talep edilecek teminatlara ilişkin hususların ilgili birim 
koordinesinde ifa edilmesini sağlamak, 

 
(11) Isıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerinin kontrolünü, bakım ve 

onarımını yapmak veya yaptırmak, 
 

(12) Temiz su sistemi ve atık su arıtma sistemlerinin kontrolünü, bakım ve 
onarımını yapmak veya yaptırmak, 

 
(13) Yangın söndürme sisteminin (gazlı tip yangın söndürme sistemi hariç) 

kontrolünü, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, 
 

(14) Havalimanlarında bulunan akaryakıt hidrant sistemlerinin bakım-onarım ve 
işletimlerini yapmak/yaptırmak, 

 
(15) Havalimanının su ve doğalgaz aboneliklerini yapmak, 

 
(16) Su, doğalgaz, atıksu, ısıtma-soğutma ve havalandırma vb. faturaların 

takibi ile tahakkuk için ilgili birime gönderilmesini sağlamak, 
 

 
(17) Özel ve genel maksatlı araçlardan kaza yapan araçların belgelerini 

hazırlayarak Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, 
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(18) Havalimanında bulunan araçların (Kiralık araçlar hariç) Trafik Sigortası, 
Kasko Sigortası, Plaka, Vergi, Ceza ve benzeri yasal ödemelerini takip etmek, 
ödemek, idari para cezaları ile trafik cezalarının takibi ile yıllık muayene işlerini 
yapmak, 

 
(19) Biriminde teknik işletimi destek hizmetleri kapsamında çalıştırılacak 

personel ihtiyacını belirleyerek Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, 
 

(20) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamındaki iş ve işlemleri 
yapmak/yaptırmak, 

 
(21) Havalimanı PAT Sahalarının aplikasyon ve işaretleme işlemlerine ilişkin 

Genel Müdürlüğe talepte bulunmak ve uygulama aşamasında NOTAM çekilmesi için 
koordine kurmak, 

 
(22) İlgili birimin talebi doğrultusunda pist yüzeyindeki lastik izi silme işlemini 

yapmak veya yapılması için Genel Müdürlükten talepte bulunmak. 
 

 
Terminal Elektronik Ve Bilgi Teknolojileri Mühendisliğinin/Şefliğinin 

Görevleri Şunlardır: 
 
MADDE 12- (1) Havalimanı birimlerinde kullanılmakta olan Uçak Park Ettirme 

Sistemi, EDS (Otomatik Patlayıcı Tespit Sistemi, EDS sistemi içerisinde yer alan 
elektro-güvenlik cihazları), Telefon Santrali, Otopark Ücretlendirme Sistemi, Genel 
Yayın ve Anons Sistemi, Yangın İhbar sistemi, Merkezi Saat Sistemi, Merkezi Uydu 
Sistemi, Intercom Sistemi, Telefon Santrali, Gazlı Tip Yangın Söndürme ve 
Havalimanı Gürültü Ölçüm (ANMS), elektro-güvenlik cihazları vb. elektronik 
sistemlerin ve cihazların işletilmesi, bakımını ve onarımını yapmak ve / veya 
yaptırmak, 
 

(2) Havalimanında bulunan sunucu, kişisel bilgisayar sistemleri ve çevre 
donanımları, CUTE/CUPPS/BRS Sistemi, Uçuş Bilgi Sistemi, monitörleri ve 
bağlantıları ile data network aktif cihazları ve kablolamasının kesintisiz çalışmasını 
teminen, ihtiyaçlarının belirlenmesi, temini, kurulumu, çalışır durumda tutulması, 
arızalarının giderilmesi, kullanım ömrünü tamamlayanların kullanım dışı bırakılması 
işlemleri, yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi, temini ve mevcut yazılımların en iyi 
şekilde çalışması için gerekli ortamın ve desteğin sağlanması, sistem, yazılım ve veri 
güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınması, yedeklerin alınması ve 
muhafaza edilmesi işlemlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, 

 
(3) Kurumsal uygulamalar (DHMİ ERP, EAD, SCORE, HZG, DHMİ FIDS, 

NOTAM vb.) ve veri entegrasyonunu yakından izlemek, hazırlanan ve kabul edilen 
planların zamanında yerine getirilmesi için ilgili birimler ve personelle gerekli 
koordinasyon ve işbirliğini yaparak bu doğrultuda plan ve programların yapılmasına 
ilişkin çalışmaları yürütmek, 
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elektrik ve elektrojen grupların periyodik bakımlarını ve arıza onarımlarını ilgili birimle 
koordine kurarak yapmak ve/veya yaptırmak, 

 
(6) Sistemlerin performanslarını ilgililerle birlikte yakından izleyerek alınması 

gerekli tedbirleri saptamak, elektrik tesis ve kuvvet santrallerinin işletme ve bakım-
onarım talimat ve programlarını hazırlamak, uygulamaya koymak ve gerektiği hallerde 
konuları Müdürlüğe aktarmak,  

 
(7) PAT sahaları özel aydınlatma sistemleri, Pist Uzak İzleme ve Scada 

sisteminin işletilmesi, bakımını ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak,  
 

(8) PAT Sahalarındaki armatürlerin fotometrik ölçümlerini yapmak/yaptırmak. 
Ölçüm sonucu standart fotometrik değerlerin altında olan armatürlerde gerekli 
iyileştirmeleri yaparak armatürlerin fotometrik değerlerini standart değerlere 
getirilmesini sağlamak, 

 
(9) Kuvvet Santralı, UPS Sistemleri, ENH, YG/AG dağıtım sistemleri, kuvvetli 

akım tesisleri ve SCADA uzak kumanda sistemlerinin işletilmesi, bakımını ve onarımını 
yapmak ve/veya yaptırmak, 

(10) Çevre aydınlatma, apron aydınlatma, otopark aydınlatma, dahili ve harici 
aydınlatma sistemleri ile yıldırımdan korunma sistemlerinin işletilmesi, bakımını ve 
onarımını yapmak ve/veya yaptırmak, 

 
(11) Yeni tesislerin (elektrojen grubu, transformatör, şalt istasyonu, yenilenebilir 

enerji, UPS vb.) montajlarını yapmak ve/veya yaptırtmak, elektrik ve elektrojen 
gruplarında meydana gelen arızaları yapmak ve/veya yaptırtmak, bunlarla ilgili tüm 
gelişmeleri Genel Müdürlüğe bildirmek, 

 
(12) Genel elektrik ve özel aydınlatma sistemlerinin yedek malzeme ve demirbaş 

eksiklikleri ve ihtiyaçlarının belirlemek, temini için ihtiyaç taleplerini yapmak, temin 
edilmesinin takibini yapmak, 

 
(13) Seyrüsefer sistemlerinin (VOR, Radar, NDB, ILS vb.) topraklama, 

izolasyon, PAT sahaları Özel Aydınlatma Sistemlerin ölçümleri vb. ICAO kuralları ve 
ilgili yönetmelikler doğrultusunda elektrik sistemleriyle ilgili yapılması gereken 
ölçümleri yapmak/yaptırmak formlara işlenerek muhafazasını sağlamak, 

 
(14) Seyrüsefer CNS/ATM sistemlerinin enerji teminini (enerji dağıtım hatları, 

şebeke, UPS, elektrojen grupları, yenilenebilir enerji sistemleri vb.) sağlamak, gerekli 
işletme bakım onarımlarını yapmak ve/veya yaptırmak, 

 
(15) Biriminde teknik işletimi destek hizmetleri kapsamında çalıştırılacak 

personel ihtiyacını belirleyerek Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek. 
 

Makine Şefliğinin Görevleri Şunlardır: 
 

MADDE 18- (1) Havalimanı ve bağlı istasyonlardaki klima, kalorifer, sıhhi tesisat, 
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makine, özel ve genel maksatlı araçlar, mekanik taşıyıcılar, otomatik kayar kapı 
sistemleri, su tesisat sistemi, bagaj taşıma sistemleri, yürüyen merdiven, yürüyen bant, 
asansör, yolcu köprüleri vb. sistemlerin işletimini ve kontrolünü yapmak, bu sistemlerin 
periyodik bakımları ile ihtiyaç duyulan onarımlarını yapmak/yaptırmak (otomatik kayar 
kapı sistemlerinde elektrik ve elektronik birimleri ile ayrıca koordine kurmak), 
 

(2) Havalimanının ısıtma-soğutma ve işletme yakıt kontenjanlarını belirlemek, 
söz konusu yakıtın teminini sağlamak, yakıt alımı ve ölçüm komisyonunda görev 
alacak personelleri belirlemek, yakıtın sarfiyatını kontrol etmek, 

 
(3) Özel ve Genel Maksatlı Araçları/Cihazları faal halde tutmak, pist frenleme 

ölçüm cihazlarında/araçlarında kullanılan ölçüm lastikleri, kar mücadele araçlarında 
kullanılan ön kar küreme bıçak ağzı ve lastikleri, kar süpürme fırçası, vakumlu süpürge 
aracında kullanılan süpürme fırçaları gibi yedek malzemelerin ihtiyaç durumunu tespit 
ederek Genel Müdürlükten talepte bulunmak, araçların/cihazların gerekli bakımlarını 
ve kalibrasyonlarını yapmak/yaptırmak, 

 
(4) PAT sahalarının kardan temizlenmesinde kullanılan kar mücadele araçları ile 

ilgili diğer ekipmanları hazır tutmak, eksikliklerini gidermek 
 

(5) Kış döneminde PAT sahalarında kullanılan de-icing (buz önleyici/buz çözücü) 
sıvı malzemenin ihtiyaç miktarının tespit edilerek kış dönemi başlamadan Genel 
Müdürlükten talepte bulunmak, 

 
(6) Özel maksatlı araçlar, pist frenleme ölçüm araçları/cihazları, 

havalimanlarında bulunan sistemler (klima, kalorifer, sıhhi tesisat, makine, motor, 
mekanik taşıyıcılar, otomatik kayar kapı sistemleri, su tesisat vb. sistemler) ile ilgili 
gerekli iş başı eğitimlerinin verilmesini sağlamak ve eğitim sonuçlarını ilgili Daire 
Başkanlığına göndermek, 

 
(7) Havalimanındaki hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 

özel ve genel maksatlı araçların sayısı ve niteliğini tespit ederek Genel Müdürlükten 
talepte bulunmak, 

 
(8) Havalimanında birimiyle ilgili kullanım ömrünü doldurmuş özel ve genel 

maksatlı araçlar ile makina ve teçhizatın yenilenmesi amacıyla gerekli çalışmaları 
Genel Müdürlükle koordineli olarak gerçekleştirmek, 

 
(9) Artan ihtiyaca paralel olarak özel ve genel maksatlı araçlar için park yerleri 

ile bu araçlara ait diğer tesislerin geliştirilmesine (bakım, onarım ve devir) yönelik 
taleplerle ilgili olarak yeni yapılacak tesisler için yer planlamasını yaparak gerekli 
bilgileri Genel Müdürlüğe göndermek, 

 
(10) Isıtma Sistemlerini, doğalgaz aboneliği yaptırarak çalıştıran havalimanları 

tarafından, ilgili makamlarca talep edilecek teminatlara ilişkin hususların ilgili birim 
koordinesinde ifa edilmesini sağlamak, 
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(11) Isıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerinin kontrolünü, bakım ve 
onarımını yapmak veya yaptırmak, 

 
(12) Temiz su sistemi ve atık su arıtma sistemlerinin kontrolünü, bakım ve 

onarımını yapmak veya yaptırmak, 
 

(13) Yangın söndürme sisteminin (gazlı tip yangın söndürme sistemi hariç) 
kontrolünü, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, 

 
(14) Havalimanlarında bulunan akaryakıt hidrant sistemlerinin bakım-onarım ve 

işletimlerini yapmak/yaptırmak, 
 

(15) Havalimanının su ve doğalgaz aboneliklerini yapmak, 
 

(16) Su, doğalgaz, atıksu, ısıtma-soğutma ve havalandırma vb. faturaların takibi 
ile tahakkuk için ilgili birime gönderilmesini sağlamak, 

 
(17) Özel ve genel maksatlı araçlardan kaza yapan araçların belgelerini 

hazırlayarak Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, 
 

(18) Havalimanında bulunan araçların (Kiralık araçlar hariç) Trafik Sigortası, 
Kasko Sigortası, Plaka, Vergi, Ceza ve benzeri yasal ödemelerini takip etmek, 
ödemek, idari para cezaları ile trafik cezalarının takibi ile yıllık muayene işlerini 
yapmak, 

 
(19) Biriminde teknik işletimi destek hizmetleri kapsamında çalıştırılacak 

personel ihtiyacını belirleyerek Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, 
 

(20) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamındaki iş ve işlemleri 
yapmak/yaptırmak, 

 
(21) Havalimanı PAT Sahalarının aplikasyon ve işaretleme işlemlerine ilişkin 

Genel Müdürlüğe talepte bulunmak ve uygulama aşamasında NOTAM çekilmesi için 
koordine kurmak, 

 
(22) İlgili birimin talebi doğrultusunda pist yüzeyindeki lastik izi silme işlemini 

yapmak veya yapılması için Genel Müdürlükten talepte bulunmak. 
 
Terminal Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Şefliğinin Görevleri Şunlardır: 

 
MADDE 19- (1) Havalimanı birimlerinde kullanılmakta olan Uçak Park Ettirme 

Sistemi, EDS (Otomatik Patlayıcı Tespit Sistemi, EDS sistemi içerisinde yer alan 
elektro-güvenlik cihazları), Telefon Santrali, Otopark Ücretlendirme Sistemi, Genel 
Yayın ve Anons Sistemi, Yangın İhbar sistemi, Merkezi Saat Sistemi, Merkezi Uydu 
Sistemi, Intercom Sistemi, Telefon Santrali, Gazlı Tip Yangın Söndürme ve Havalimanı 
Gürültü Ölçüm (ANMS), elektro-güvenlik cihazları vb. elektronik sistemlerin ve 
cihazların işletilmesi, bakımını ve onarımını yapmak ve / veya yaptırmak, 
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21. Faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanarak (Kuvvetli 

Akım Tesislerinde Çalışma Eğitimi, Elektrojen Grupları Kursu, Genel Elektrik-Özel 
Aydınlatma Eğitimleri, SCADA ve benzeri) gerekli eğitim ve seminerlerin ilgili Daire 
Başkanlığı aracılığı ile verilmesini sağlamak, 

 
22. HTKM/Havalimanlarında görev yapan personele ait geçici görevlendirme talepleri 

değerlendirilerek görevlendirilecek personel için Makama teklifte bulunmak, 
HTKM/Havalimanlarındaki sistemlerin arızası sırasında ihtiyaç duyulan malzeme 
ve ekipmanın organizasyonunu sağlamak, 

 
23. HTKM/Havalimanı ve Seyrüsefer İstasyonlarının; görevlendirilen Sorumlu 

Mühendis ve Teknik personelle birlikte YG/AG sistemlerinin kontrollerinin 
yaptırılması, kontrol föylerinin doldurularak ilgili kuruluşlara bildirilmesi, ICAO 
kuralları ve Yönetmelikler doğrultusunda topraklama ölçümlerinin HTKM / 
Havalimanlarınca yapılarak formlara işlenmesini koordine etmek, 

 
24. Müdürlüğünün haftalık, aylık faaliyet ve yatırım izlem raporlarını 

hazırlamak/hazırlatmak, 
 

25. Müdürlük sorumluluk alanına giren elektrik sistemlerin bakım ve onarımlarının 
ilgili bakım manuellerine uygun olarak yapılması için gerekli dokümantasyonun 
hazırlanmasını/revize edilmesini sağlamak. 
 

 
Madde 11- Makine Şube Müdürlüğünün Görevleri: 
 
 
1.  HTKM/Havalimanlarında sunulan birimiyle ilgili hizmetlerin ulusal ve uluslararası 

mevzuata göre yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan ve yatırım programı 
kapsamında temin edilmesi gereken araç-gereç, teçhizat, özel maksatlı araçlar, 
pnömatik, hidrolik ve mekanik sistemler (yolcu köprüleri, konveyörler, asansörler, 
yürüyen merdivenler, yürüyen yollar ve otomatik kapı sistemleri ve benzeri), 
ısıtma-soğutma, iklimlendirme, havalandırma sistemleri, su depolanması ve 
dağıtım sistemleri ile atıksu arıtma sistemleri ile yangın söndürme sistemleri (gazlı 
tip yangın söndürme sistemi hariç) alımı kapsamında ihtiyaç duyulan ödenekleri 
belirlemek,  
 

2. Başkanlığımıza tanınan ödenek ve öncelikler çerçevesinde gerekli planlamaları 
yaparak Madde (1)’de zikredilen ekipman-malzemelerin teminini sağlamak, bu 
kapsamda teknik şartnamelerini hazırlamak, gönderilmesi gereken süre zarfında 
ilgili dairesine göndermek, ihale süreçlerini takip etmek, özellik arz eden araç-
gereç ve teçhizatın imalat aşamasında gerekli gözetim ve denetimlerde 
bulunmak, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek, ödenekleri revize etmek, 
kullanılmayan ödeneklerin yılı içerisinde bir başka projede kullanılmasını 
sağlamak üzere iptal/iade işlemlerini zamanında gerçekleştirmek, 

 
3.  Madde (1)’de belirtilen kalemlerde meydana gelebilecek arızalara karşı 

HTKM/Havalimanlarınca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, bu kapsamda, 
hizmetlerin kesintisiz güvenilir, hızlı sürdürülebilmesi için sürekli iyileştirilerek 
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faaliyetlerin takip edilmesini ve kontrolünün yapılmasını sağlamak üzere, 
bakım/onarımlarının ilgili mevzuatına uygun olarak havalimanlarınca 
yapılmasını/yaptırılmasını koordine etmek, 

 
4.  Toptan alımı yapılması gereken de-icing (buz önleyici/çözücü), boya, inceltici, 

vakumlu süpürge aracı fırçası, kar mücadele aracı bıçak ağzı, kar mücadele aracı 
fırçası ile ön kar küreme bıçağı/ kar süpürme fırçası taşıma tekerleri, pist frenleme 
ölçüm cihazı/aracı için ölçüm tekeri ve benzeri sarf malzemelerin temini 
hususlarında ihtiyaç duyulan ödenekleri belirlemek, İşletme Bütçesinde yer alan 
ödenekler çerçevesinde gerekli planlamaları yapmak, teknik şartnamelerini 
hazırlamak, gönderilmesi gereken süre zarfında ilgili dairesine göndermek, ihale 
süreçlerini takip etmek, özellik arz eden araç-gereç ve teçhizatın imalat 
aşamasında gerekli gözetim ve denetimlerde bulunmak, muayene ve kabul 
işlemlerini yürütmek, ödenekleri revize etmek, kullanılmayan ödeneklerin yılı 
içerisinde bir başka projede kullanılmasını sağlamak üzere iptal/iade işlemlerini 
zamanında gerçekleştirmek, 
 

5. Başkanlığınca yürütülen birimiyle ilgili Yatırım Projeleri kapsamındaki HTKM/ 
Havalimanları taleplerinden, uygun görülenler/proje kapsamına alınanlar ile 
İşletme Bütçesinde yer alan birimiyle ilgili harcama kalemlerinden 
HTKM/Havalimanı Başmüdürlük/Müdürlük harcama yetki limitlerini aşan taleplerin 
onay işlemlerini tamamlamak, 
 

6. Genel Müdürlük (Merkez)/HTKM/Havalimanları dâhil olmak üzere işletme 
bütçesinde birimiyle ilgili harcama kodlarındaki ödenekler ile işletme hizmetlerinde 
kullanılacak birimiyle ilgili malzeme ihtiyaç miktarlarını belirleyerek işletme bütçesi 
kitapçığında yayınlanmak üzere ilgili Daire Başkanlıklarına bildirmek, gerektiğinde 
ödeneklerin revize edilmesine yönelik girişimde bulunmak, 
 

7. Özellikle kış döneminde kullanılan kar mücadele araçları ile pist frenleme ölçüm 
cihazları/araçları faaliyetlerinin takibini yapmak, söz konusu araçların ve teçhizatın 
faal tutulmasına yönelik gerekli koordineyi sağlamak, 

 
8. Artan ihtiyaca paralel olarak özel maksatlı araç parkı ile bu araçlara ait diğer 

tesislerin geliştirilmesine (bakım onarım ve devir) yönelik taleplerle ilgili olarak 
yeni yapılacak tesisler için yer planlaması, planlanan araç kapasitesi ve benzeri 
konularda ilgili HTKM/Havalimanı Başmüdürlük ve Müdürlükleri ile gerekli 
koordinasyonu sağlamak, 

 
9. Taşra Teşkilatının ihtiyacına binaen Genel Müdürlükçe satın alınan özel maksatlı 

araçların tahsis işlemleri ile ihtiyaç duyulanlar için trafik tescil, plaka, geçici plaka, 
kayıt silme, trafik sigorta ve benzeri işlemlerini yapmak, 
 

10. HTKM/Havalimanlarında kullanılan ve faydalı ömürlerini dolduran ve/veya kal 
heyetleri tarafından onarımı gayri ekonomik olması nedeniyle kal edilmesi istenen 
bünyesindeki mevcut olan teçhizat, ekipman ve benzeri her türlü araç ve 
malzemenin kal edilmesi çalışmalarını koordine etmek, 
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11. Genel Müdürlük envanterinde bulunan tüm özel maksatlı araçların sigorta 

kapsamına alınması için belirlenecek listeleri ilgili Daire Başkanlığına bildirmek, 
 
12. Özel maksatlı araçların ihtiyaç duyulması halinde tahsisli oldukları mahallerden 

başka mahallere görevlendirilmesini sağlamak, 
 

13. Merkez/HTKM/Havalimanlarına bağlı özel maksatlı araçlarla ilgili vergilerin 
ödenmesini takip etmek  

 
14. Başkanlık tarafından yürütülen projeler kapsamında talep edilen ihalelere yapılan 

itirazlarda Makamca görevlendirilecek raportörlük çalışmalarını yürütmek, 
 

15. Her yıl işletme bütçesi kitapçığında yer alan Genel Müdürlük 
(Merkez)/HTKM/Havalimanlarında yer alan işletme yakıt kontenjanı, ısıtma-
soğutma sistemleri yakıt kontenjanı bilgilerini revize ederek ilgili Daire 
Başkanlığına bildirmek,  
 

16. HTKM/Havalimanlarının ısıtma-soğutma ve işletme yakıt kontenjanlarını 
belirlemek, 

 
17. Havalimanlarında hava araçlarına yakıt ikmalini sağlamaya yönelik olarak 

akaryakıt ikmal şirketleri sorumluluğunda bulunan hidrant sistemleri ile akaryakıt 
depo ve tesisatları ile ilgili idaremiz tarafından yürütülen/koordine edilen 
çalışmaları takip etmek, 

 
18. HTKM/Havalimanlarından gelecek birim personeline ait geçici görevlendirme 

talepleri değerlendirilerek görevlendirilecek personel için Makama teklifte 
bulunmak 

 
19. HTKM/Havalimanlarındaki sistemlerin arızası sırasında ihtiyaç duyulan malzeme 

ve ekipmanın organizasyonunu sağlamak, 

20. Kuruluşumuz envanterine giren taşınmazların işletme dönemi içinde sigorta 
bedellerini tespit ederek ilgili Daire Başkanlığına göndermek, 
 

21. Müdürlüğünün haftalık, aylık faaliyet ve yatırım izlem raporlarını 
hazırlamak/hazırlatmak, 

 
22. Müdürlük sorumluluk alanına giren mekanik/ısıtma-soğutma, iklimlendirme ve 

benzeri sistemlerin bakım ve onarımlarının ilgili bakım manuellerine uygun olarak 
yapılması için gerekli dokümantasyonun hazırlanmasını/revize edilmesini 
sağlamak. 

 
Madde 12- Ekipman Üretim Şube Müdürlüğünün Görevleri: 
 
1. Havalimanlarındaki bagaj konveyörleri (elektronik kantarsız), bagaj taşıma 

arabaları, giyotin kapak, VOR konturpuası, portatif /mobil hava trafik kontrol kulesi, 
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Havalimanları Pist Yüzey Şartları Yönergesi Değişiklik Kayıt Tablosu
Değ. 
No

Değişiklik 
Tarihi Sayfa No Bölüm No Değişikliğin Tanımı

1 20.12.2017 Tüm 
Sayfalar

Tüm 
Bölümle Sayfa formatı düzenlendi.

2 19.12.2018 Tüm 
Sayfalar

Tüm 
Bölümler

Yönerge formatı düzenlendi. Md 26 ve 27 
değişti, Bakanlık adı değiştirildi. Genel 
düzenleme yapıldı. Kapak sayfası güncellendi.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 
havalimanlarında, üyesi bulunduğumuz Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 
yayımlanmış standartlarla, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve yönetmeliklerine uygun 
olarak pist, taksi yolları ve apron sahaları yüzey şartlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve 
ölçülmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-  (1) Bu Yönerge, DHMİ tarafından işletilen / işlettirilen havalimanlarında pist yüzey 
şartlarının iyileştirilmesine yönelik mücadele ve çalışmaları kapsar. 

Hukuki Dayanak
MADDE 3-  (1) Bu Yönerge, esas olarak, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)’nun 14 
sayılı Eki (Havalimanları) ile 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın Havalimanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A)’ne 
dayanılarak hazırlanmıştır.

Sorumluluk
MADDE 4- (1)  Bu Yönergenin uygulanmasında, İşletme Dairesi Başkanlığı ve Havalimanı 
Başmüdürlükleri/Müdürlükleri sorumludur.

Havalimanı Başmüdürleri/Müdürleri, esas sorumluluk kendilerinde kalmak kaydıyla, havalimanı 
içi sorumlulukları ayrıca düzenlerler. 

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından kısıtlı işletmecilik (örneğin sadece terminal/apron 
işletmeciliği) yapılan askeri veya Kamu Özel İşbirliği ile yönetilen havalimanlarına yönelik 
uygulamalarda, Havalimanları Yapım İşletim Sözleşmeleri/Özel Protokolleri hükümleri saklıdır.

Tanım ve Kısaltmalar
MADDE 5-  (1) Bu Yönergede geçen;

DHMİ ve Genel Müdürlük: DHMİ Genel Müdürlüğünü,

Havalimanları: DHMİ tarafından işletilen havalimanları,

PAT Sahaları: Pist, Apron ve Taksi Yolları sahalarını,

AIP: Havacılık Enformasyon Yayınını,

Banket (shoulder) : Kaplanmış yüzeyler ile çevresindeki arazi arasında geçiş sağlayan kaplanmış 
yüzeylere bitişik sahayı,
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Durma Uzantısı (stopway) : Kalkıştan vazgeçilmesi halinde, uçağın durdurulabilmesi için kalkış 
yönünde pist sonunda ve devamı arazi üzerindeki dikdörtgen şeklinde belirlenmiş sahayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Uygulamalar

Uluslararası Standartlar
MADDE 6- (1) Havalimanı pist, taksi yolları ve apron yüzey şartları inceleme, değerlendirme ve 
ölçme işlemleri, ICAO Ek-14 standartları ve ICAO Doküman 9137-AN/898 (Bölüm 2- Kaplama 
Yüzey Şartları)’de yer alan uygulama esaslarına göre yürütülür.

Yüzey Şartları Özellikleri ve Değişimi
MADDE 7- (1) Havalimanı pist ve taksi yollarının işletmeye verilmesi sonrasında, uçaklar 
tarafından kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yüzey şartlarında değişme olmaktadır. Aynı durum, 
araç trafiğinin de olduğu apronlar için de söz konusu olabilmektedir.

PAT sahaları yüzeyinde değişime neden olarak sürtünmeyi etkileyen ve giderilmesi gereken 
hususlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Yapısal bozukluklar,
b) Lastik izleri,
c) Çizgiler,
ç)   Yakıt, yağlayıcı maddeler, hidrolik yağlar vb. ile
d) Kar mücadele hizmetlerinde oluşan etkiler.

Ayrıca, yağışlı havalarda pist üzerindeki su ve kar birikintileri ile buzlanma durumlarında, uçak 
lastikleri ile pist yüzeyi arasındaki sürtünmede azalma meydana gelir.  

PAT sahaları yüzey şartları özellikleri, değişime neden olan etkenler ve giderilme yöntemleri 
konusunda, Genel Müdürlük (İşletme Dairesi Başkanlığı) tarafından,  9137-AN/898 sayılı (Bölüm 
2- Kaplama Yüzey Şartları) ICAO dokümanı esas alınarak bir Rehber Belge hazırlanır ve 
yayımlanır. Havalimanı Başmüdürleri/Müdürleri, anılan belge kapsamında, ilgili personeli 
eğitirler.

Rehber Belgenin bir örneği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da gönderilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontrol ve Temizlik İşlemleri

Kontrol, Bakım ve Onarım
MADDE 8- (1) PAT sahalarında uygulanacak genel kontrol, bakım - onarım esas ve usulleri 
“Havalimanları Altyapı Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi”nde belirtilmiştir.

Pist Yüzey Şartları Kontrolleri
MADDE 9- (1) Havalimanı Başmüdürleri, Müdürleri, havalimanı uçak trafiğine göre, pist yüzey 
şartları kontrol programı geliştirmek ve uygulamak zorundadırlar. Uygulanan Program, Genel 
Müdürlüğe de (İşletme Dairesi Başkanlığı) bildirilir.

Havalimanlarında Pist yüzey şartları kontrolleri, günde en az 4 defa yapılmalıdır. 

Yoğun trafiklerde ve kış şartlarında yağışın devam ettiği zamanlarda yağış, pist durumu ve kule 
taleplerine göre bu sayıya bağımlı kalınmaksızın kontroller ayrıca yapılmaya devam edilir. İhtiyaç 
görülmesi halinde pist frenleme ölçümleri yapılır.

Taksi Yolları ve Apron Kontrolleri
MADDE 10- (1) Taksi yolları ve apron kontrol usulleri ve zamanlamaları, Havalimanı 
Başmüdürleri, Müdürleri tarafından, havalimanı trafik yoğunluğuna göre belirlenir ve uygulanır.

Kontrol Kapsamı
MADDE 11- (1) Kontroller, aşağıdaki hususları kapsamalıdır.

a) Pist ve taksi yolları üzerinde kontrollere başlamadan önce, Hava Trafik Biriminden izin 
alınmalı ve inceleme süresince irtibat kesilmeden çıkış bildirilmelidir.

b) Kontrollerde, pist yüzeyinin yanı sıra banketler, stopway’ler ve kaplanmamış sahalar (şerit 
sahalar) da incelenmelidir.

c) Araçla yapılan kontrollerde araç hızının artması, inceleme yeterliliğini azaltır. Bu nedenle 
incelemenin amacına ulaşması için araç hızı mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır.

ç)  İncelemenin başlangıç ve bitiş saatleri ile tespit edilen aksaklıkları kapsayan bir rapor 
düzenlenerek, bir nüshası kontrol biriminde oluşturulan dosyaya konmalı, bir nüshası da 
aksaklığı gidermekten sorumlu birime gönderilmelidir.

d) Belirlenen aksaklıklar, en kısa sürede, ilgili birim tarafından giderilmeli ve yapılan 
işlemlere esas bilgiler dosyasına konulmalıdır.

e) Yoğun olarak kullanılan pistlerde, pist yüzeyindeki lastik izleri yakın incelemeye 
alınmalıdır. Lastik izi oluşumunda gerekli ölçümler yapılarak ihtiyaç duyuluyor ise Genel 
Müdürlükten Lastik İzi Silme Makinesinin Havalimanına görevlendirilmesi talep 
edilmelidir.
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Kontrol Araç ve Gereçleriyle Temizleme Malzemeleri
MADDE 12- (1)  PAT sahaları kontrolünde kullanılan araç/gereç listesi aşağıda verilmiştir.

a) Lastik izi silme makineleri
b) Pist çizgi makineleri
c) Vakumlu süpürge araçları
ç)   Pist yüzey sürtünme ölçüm araçları/cihazları
d) Kar mücadele araç, gereç, teçhizat ve malzemeleri 

PAT sahaları temizliğinde kullanılacak, kimyasal özellikli malzemeler Genel Müdürlük (İşletme 
Dairesi Başkanlığı) tarafından yayımlanır. 

Araç, Gereç ve Malzemenin Kullanımı ile Bakım Onarımı
MADDE 13- (1)   PAT sahaları kontrol, bakım ve onarımında kullanılan araç, gereç ve 
malzemenin önemli bir kısmı özel maksatlı olduğundan aşağıdaki hususlara uyulması gereklidir.

a) Özel maksatlı araçlar, sadece gerekli eğitimi almış personel tarafından, araçların kullanım 
kılavuzlarına/talimatlarına uygun kullanılmalıdır.

b) Her kullanım sonrasında araçların kontrol, ikmal (yakıt, de-icing vb.) ve bakımları eksiksiz 
yapılmalıdır.

c) Uzun süre kullanılmayan kimyasal özellikli malzeme, kontrolü yapılmadan 
kullanılmamalıdır.

d) Arızalı sistemin/cihazın/aracın onarımı sürecinde (garanti kapsamı dışındakiler) onarımın 
öncelikle havalimanı imkanlarıyla giderilmesi esastır. Bunun mümkün olmaması halinde 
(gerekçesi raporla belirtilerek) mahalli piyasa araştırmasıyla onarım yaptırılmaya 
çalışılacak olup bu da mümkün değilse yetkili servisler vasıtasıyla arızalar giderilecektir.

PAT Sahaları Temizliği
MADDE 14- (1) PAT Sahaları temizliği konusundaki usul ve esaslar, “Havalimanları İşletme 
Hizmetleri Yönergesi”nde belirtilmiş olup temizlik işlemlerinin bu doğrultuda yapılması gerekir.

Önlemler
MADDE 15- (1) PAT sahaları yüzeyinde, uçuş ve can emniyetini olumsuz etkileyebilecek 
unsurların en seri şekilde giderilmesi gerekmektedir. 

Pist yüzeyinde, ıslaklık nedeniyle kayma katsayında ciddi bir düşüş tespit edildiğinde, mevcut su 
birikintilerinin en hızlı şekilde temizlenmesi gereklidir. 

Kar mücadele yöntemleri, “Havalimanları Kar Mücadele Yönergesi”nde yer almaktadır.

Bakım ve onarım gerektiren durumlar, “Havalimanları Altyapı Kontrol, Bakım ve Onarım 
Yönergesi” çerçevesinde, uygun şekilde programlanır.
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Lastik İzlerinin Temizlenmesi
MADDE 16- (1) Yüksek hızla inen uçaklar, pist yüzeyinde tekerleğin temas ettiği alanlarda 
sürtünmenin yol açtığı yüksek ısıdan dolayı, eriyip yüzey dokusuna yapışan lastik atıkları 
oluştururlar. Bu atıkların temizlenmesinde üç yöntem kullanılır.

a) Kimyasal Yöntem: Temizlenecek olan saha, sprey bölümü olan depolu bir araçtan 
kimyasal sıvı ile ya da hortum yoluyla elle spreylenir. Kimyasalın reaksiyon süresi lastik 
atığın derinliğine bağlı olarak 8 – 15 dakika arasında değişir. Bu süre içerisinde lastik boya 
kabarır ve yüksek basınçlı su ile silinir. Süpürücü kamyon veya diğer aletler gevşek lastiği 
yüzeyden emerek suyla dolu bölgeyi temizlemelidir.

b) Yüksek Basınçlı Su Yöntemi: Yüksek basınçlı su fıskiyelerinin eğik açılarla döşeme 
yüzeyine tutulmasıyla lastik artığı temizliği yapılır. Temizleme belirli bir mesafeden 
kamyonu takip eden süpürücülerle yapılmak zorundadır. Su tedarikinin sorun olmadığı 
yerlerde yüksek basınçlı su yöntemi, çevre koruması yönünden de en etkili yöntemdir. 

c) Sıcak Kompres Havalı Yöntem: Bu yöntem, yanma olayının gerçekleştiği yanma odasına 
gönderilen bir hava/gaz karışımına dayanan bir makina ile yapılır. Çıkan egzoz, hızla 
doğrudan yüzeye gönderilir. Bu gazlar, yüzeydeki lastik artıklarını yumuşatıp parçalar. Söz 
konusu parçalar fırçalama makinasının yardımıyla süpürülür.

Çevre Koruma
MADDE 17- (1) Temizleme işlemlerinde kimyasal özellikli maddeler kullanıldığı zamanlarda, 
çevre korumaya yönelik önlemler alınmalıdır. 

Alınacak önlemler, Havalimanı Başmüdürlükleri/Müdürlükleri tarafından belirlenir ve uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sürtünme Seviyesinin Ölçülmesi

Ölçüm Cihazları /Araçları ve Özellikleri
MADDE 18- (1)  Pist yüzey sürtünme seviyesinin belirlenmesinde Mu-Meter, Skiddometer, Grip 
Tester, Runway Friction Tester (Pist sürtünme test cihazı) veya Surface Friction Tester (Yüzey 
sürtünme test cihazı), ASFT, SARSYS gibi mekanik-elektronik araç/cihazlar kullanılır.

Bu cihazlar farklılık göstermekle birlikte, genel olarak sürtünme ölçüm tekerlekleri olan ve bir 
araç ile çekilen veya araç üzerine monteli olan ve pistin her 3’te 1’lik bölümü için frenleme 
değerlerini cihaza bağlı elektronik aygıta yazılı olarak veren yapıdadırlar. 
Pist yüzeyinin durumuna göre çekici araç süratleri ve sürtünme ölçüm tekerlekleri basınç değerleri 
aşağıda verilmiştir (Verilen değerler pistin veya önemli bölümlerinin temsili ortalama 
değerleridir).
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Test Cihazı

Yeni
Pist 

Yüzeyi 
Tasarım 
Seviyesi

Pist 
Yüzeyi 
Bakım 

Planlama
Seviyesi

Pist 
Yüzeyi 

Minimum 
Sürtünme 
Seviyesi

Hesaplanmış 
Su

Boşaltma 
Derinliği

(mm)

Sürtünme 
Ölçüm

Test
Sürati

(km/Saat)

Sürtünme 
Ölçüm 

Tekerlek 
Basıncı
(kPa)

Mu-Meter
1.Metot

2.Metot

0,72
0,66

0,68
0,65

0,52
0,38

0,47
0,45

0,42
0,26

0,42
0,39

1,0
1,0

0,5
0,5

65
95

65
130

70
70

70
70

Skiddometer 0,82
0,74

0,60
0,47

0,50
0,34

1,0
1,0

65
95

210
210

Yüzey
Sürtünme Test
Cihazı

0,82
0,74

0,60
0,47

0,50
0,34

1,0
1,0

65
95

210
210

Pist
Sürtünme Test 
Cihazı

0,82
0,72

0,60
0,54

0,50
0,41

1,0
1,0

65
95

210
210

Grip Tester 0,82
0,72

0,53
0,36

0,43
0,24

1,0
1,0

65
95

140
140

Yukarıda bazı pist frenleme ölçüm cihazlarına ait ölçüm değerlendirme, tekerlek basıncı ve araç 
süratleri gibi bilgiler verilmekte olup diğer marka ve model cihaz / araçlarda ise cihazın / aracın 
kendi standartlarındaki değerler esas alınmalıdır.

Pist Yüzey Sürtünme Seviyesinin Ölçümü
MADDE 19- Pist yüzeyinde frenleme ölçümü, özellikle pist ıslak, su birikintili ve pist yüzeyi kar 
veya buzla kaplı olduğunda yapılır.

Pist frenleme ölçümü, frenleme ölçüm aracı ile pist eşiğinden ve merkez hattının sağından 
başlanarak gidiş dönüş yapmak sureti ile tamamlanır.

Pist frenleme ölçüm sonuçları ATC birimlerine de iletilerek bir dosyada muhafaza edilmelidir. 
Frenleme ölçüm değerlerinin düşük çıkması halinde gerekli kar / buzlanma ile ilgili mücadelenin 
başlatılması için ilgili birimlere haber verilir.

Pist frenleme ölçüm cihazlarının/araçlarının kullanımı sonunda alınan sonuçların örnek 
değerlendirmesi aşağıda verilmiştir.
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Ölçülen veya hesaplanan sürtünme 
katsayısı

Tahmin edilen frenleme 
durumu

KOD

0,40 ve üzeri İYİ 5
0,39 - 0,36 ORTA/İYİ 4
0,35 - 0,30 ORTA 3
0,29 - 0,26 ORTA/ZAYIF 2

0,25 ve aşağısı ZAYIF 1

Gerekli özel teçhizatın bulunmadığı durumlarda, araç ile pist frenleme ölçümü yapıldığından, 
1500 kg ağırlığında, ABS fren özelliği olmayan ve tekerlek basıncı 2 kg/cm² olan araç ile 40 
km/saat hızla seyir halindeyken ani yapılan frenleme sonucunda elde edilen değerler aşağıda 
verilmiştir (Frenleme işlemi pistin her 3’te 1’lik bölümü için ayrı ayrı yapılmalıdır).

Durma Mesafesi
(m)

Zaman
(sn)

Rapor Edilecek
Değer

15 2,7 5 İYİ
16 - 17 2,9 4 ORTA/İYİ
18 - 20 3,2 3 ORTA
21 - 24 3,6 2 ORTA/ZAYIF
25 - 40 3,7 -  5,2 1 ZAYIF

Pist Yüzey Şartlarındaki Değişikliklerin Yayımlanması
MADDE 20- (1)  Pist yüzey şartlarında sürtünmeyi olumsuz etkileyen gelişmeleri, ICAO EK-14 
ve EK-15 (Havacılık Bilgi Hizmetleri) gereğince, ölçüm değerleriyle birlikte NOTAM’lanır. 
NOTAM’lama usul ve esasları “Havacılık Enformasyon Hizmetleri Yönergesi”nde yer 
almaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Personel Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevresel Etkiler

Personel Eğitimi
MADDE 21- (1) Kontrol, bakım ve onarım işbaşı ve teorik eğitimleri program dahilinde periyodik 
olarak yapılır. 

(2) Bu yönerge kapsamında çalışan personelin SHGM tarafından yayımlanan Eğitim 
Talimatında (SHT-EĞİTİM/HAD) belirtilen ve zorunlu olan temel ve tazeleme eğitimleri, 
Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda yürütülür.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
MADDE 22- (1) İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacı çalışanların güvenliğini 
sağlamaktır. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden 
bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kontrol, bakım ve onarım yapan 
personele iş güvenliğini sağlamak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel koruyucu ve 
donanımlar verilir.

(2) Bu yönerge kapsamında yapılması gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi esnasında 

yürürlükteki İş Güvenliği ve Sağlığı kanun ve mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.

Çevresel Etkiler
MADDE 23- (1) Bu yönerge kapsamında yapılacak bakım, onarım ve çalışmalar neticesinde 

ortaya çıkacak olan her türlü tehlikeli, tehlikesiz ve hurda malzemelerin bertaraf edilmesine 

ilişkin esaslar “Havalimanları Çevre Hizmetleri Yönergesi” kapsamında yürütülür.

(2) İşletme hizmetlerinde çalışacak personelin görev tanımının gerektirdiği işleri yerine 
getirirken; ulusal ve uluslararası Çevre mevzuatının gerekliliklerine uygun, Çevreye ve insan 
sağlığına duyarlı olarak çalışması esastır.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Havalimanı Talimatları 
MADDE 24- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesini izleyen en geç bir ay içerisinde, Havalimanı 
Başmüdürlük / Müdürlüğünce Havalimanlarında işletme hizmetleri sorumluluğunda bulunan 
talimatlar hazırlanır.

(2) Talimatlar onaylandıktan sonra en geç bir ay içerisinde Genel Müdürlük İşletme Daire 
Başkanlığına gönderilecektir.

Eşgüdüm
MADDE 25- (1) İşletme hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, Sorumlu 
Müdürlük/Birim ilgili diğer Müdürlük / Birimlerle, her türlü koordineyi kurmakla yükümlüdür.

Değişiklikler
MADDE 26- (1) Yönerge üzerinde yapılacak değişiklik önerileri Genel Müdürlük İşletme Dairesi 
Başkanlığına iletilir.

Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu yönerge hükümleri DHMİ Yönetim Kurulunun onayına müteakip onay tarihi 
itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28- (1) Bu yönerge hükümlerini DHMİ Genel Müdürü yürütür.
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DEĞİŞİKLİKLER

No Tarih Sayfa 
No

Bölüm 
No Değiştirilen Maddeler

1 26.07.2006 Tüm 
sayfalar

Tüm 
bölümler Format düzenlemesi yapıldı.

2

22.02.2010

Tüm 
sayfalar

Tüm 
bölümler

Format düzenlemesi yapıldı. Sayfa 12’de Ölçüm 
değer tablosuna “VEYA” ibaresi eklendi, altına 
“NOT” girildi. Madde 18’in “a” bendi kaldırıldı. 
Sayfa 14’te “Ek-1. SNOWTAM Formu” eklendi.

3 15.04.2016 10,11 4

Kar Temizleme Öncelikleri Madde 13’e; c,d, ve e 
bendi ilave edildi. ç) bendine “yangın istasyonundan 
aprona bağlantı sağlayana ulaşım yolları”, g) bendine 
“Havalimanı çevre yolu ve…” ifadesi eklendi. Kar 
Yağışı Öncesi ve Sırası Faaliyetler Madde 14k 
bendine Ek-2 krok, ve krokiye ilişkin açıklama 
eklendi.

4 19.12.2018 Tüm 
sayfalar

Tüm 
bölümler

Format düzenlemesi yapıldı. Madde alt numaraları 
güncellendi. Form listesi güncellendi. Yazı fontu 
güncellendi. Md 17’de Pist Yüzey Şartları Yönergesinde 
yer alan hususlar mükerrerliğe neden olmaması için atıf 
yapılarak çıkartıldı. Tüm maddeler güncellendi.  Bakanlık 
adı güncellendi. Genel düzenleme yapıldı. Kapak sayfası 
güncellendi.

5

6

7

8

9

10
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç
Madde 1- (1)  Bu Yönergenin amacı, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 
havalimanlarında, üyesi bulunduğumuz Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 
yayımlanmış standartlarla, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Yönetmelikleri ile 
yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak uçuş ve yer emniyetini 
etkileyebilecek ve uçuş trafiğini aksatabilecek kar yağışı ve buzlanmaya karşı yapılacak 
mücadele yöntemi ve uygulanacak esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1)  Bu Yönerge, DHMİ tarafından işletilen/işlettirilen ve kış şartlarının hâkim 
olduğu havalimanlarını kapsar. Kış şartlarının hâkim olmadığı havalimanlarında kar, don ve 
buzla mücadele etme durumu ortaya çıktığı takdirde, Yönerge hükümleri uygulanmak zorunda 
olmakla birlikte, araç, gereç ve malzeme için mahalli kuruluşların desteği sağlanır. 

Hukuki Dayanak
Madde 3-(1)  Bu Yönerge, esas olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)'nun 14 
sayılı Eki (Havaalanları) ve Doc 9137-AN/898 (Bölüm 2-Kaplama Yüzey Şartları), 2920 
sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Havaalanı Yapım, 
İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY- 14A)'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Sorumluluk
Madde 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında, DHMİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinden 
İşletme Dairesi Başkanlığı ve Havalimanı Başmüdürlükleri/Müdürlükleri sorumludur.

Havalimanı Başmüdürleri/Müdürleri, esas sorumluluk kendilerinde kalmak kaydıyla, 
havalimanı içi sorumlulukları ayrıca düzenlerler.

PAT Sahalarında hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlarla gerçek ve özel tüzel kişiler de, 
yukarıda belirtilen mevzuat ve İşletme/Hizmet Sözleşmelerinde yer alan hususlar çerçevesinde 
kendi hizmet ve uygulamalarından sorumludurlar.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından kısıtlı işletmecilik (örneğin, sadece terminal/apron) 
yapılan askeri veya Kamu Özel İşbirliği ile yönetilen hava alanlarına yönelik uygulamalarda, 
Havaalanı Yapım İşletim Sözleşmeleri/Özel Protokolleri hükümleri saklıdır.

Tanım ve Kısaltmalar 
Madde 5- (1) Bu Yönergede geçen;

DHMİ ve Genel Müdürlük; DHMİ Genel Müdürlüğünü, 

Havalimanları: DHMİ tarafından işletilen havalimanlarını,

Hizmet veren kuruluşlar: Havalimanında hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerçek ve özel tüzel kişileri,
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Hizmet Sözleşmesi: DHMİ Genel Müdürlüğünün, havalimanında hizmet veren kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla yaptığı Protokoller ile gerçek ve özel tüzel kişilerle yaptığı Sözleşmeleri,

İşletme Sözleşmesi: DHMİ Genel Müdürlüğü ile Yap-İşlet-Devret Modeli kapsamında veya 
diğer bir şekilde terminal işletmeciliği yapmaya yetkili kılınan Terminal İşletmecileri arasında 
yapılan İmtiyaz Sözleşmeleri ve eklerini,

PAT Sahaları Pist, Apron ve Taksi Yolları sahalarını,

Hareket Sahası (movement area) : Bir havalimanında uçakların iniş, kalkış ve taksi yapması 
için kullanılan manevra ve park sahalarını,

Banket (shoulder) : Kaplanmış yüzeyler ile çevresindeki arazi arasında geçiş sağlayan 
kaplanmış yüzeylere bitişik sahayı,

Sulu Kar (slush) : Suya doymuş, özgül ağırlığı 0,5 ile 0,8 arası olan karı,

Kuru Kar (dry snow) : Esintiyle savrulabilen, sıkıştırılıp bırakıldığında dağılan, özgül 
ağırlığı 0,35'e kadar olan karı,

Islak Kar (wet snow) : Elle sıkıştırıldığında birbirine yapışan kartopu oluşturmaya yatkın ve 
özgül ağırlığı 0,35 ile 0,5 olan karı,

Sıkıştırılmış Kar (compacted snow) : Kütle halinde sıkıştırılıp yerden kaldırıldığında 
dağılmayan ya da büyük parçalara ayrılan, özgül ağırlığı 0,5 ve üzeri olan karı,

Kar Notamı (SNOWTAM) : Harekat sahasındaki kar, buz, sulu kar veya su birikintisi 
nedeniyle oluşan tehlikeleri bildiren özel formatlı NOTAM'ları,

ATS: Hava Trafik Hizmetleri birimini,

De-icing/Anti-icing: Buz önleyici/çözücüyü,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Uygulamalar

Uluslararası Standartlar
Madde 6- (1) Havalimanı kar mücadele hizmetleri, ICAO Ek-14'de yer alan standartlar ile 
Doc 9137-AN/898 (Bölüm 2- Kaplama Yüzey Şartları)'nda yer alan uygulama esaslarına göre 
yürütülür.

Tarifeli uçuşların yapıldığı havalimanlarının, kar yağışı boyunca harekat sahalarını faal 
durumda tutmak için, ICAO tarafından öngörülen minimum kar mücadele teçhizatları ile;

a) Yıllık 40.000 ya da daha fazla sayıda tarifeli sefer yapılan havalimanlarında, 2.5 cm 
kalınlığındaki kar 30 dakika içerisinde,

b) Yıllık 10.000 – 40.000 tarifeli sefer yapılan havalimanlarında, 2.5 cm kalınlığındaki kar 
bir saat içerisinde,
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c) Yıllık 6.000 – 10.000 tarifeli sefer yapılan havalimanlarında, 2.5 cm kalınlığındaki kar 
iki saat içerisinde,

d) Yıllık 6.000 ya da daha az sayıda tarifeli sefer yapılan havalimanlarında, 2.5 cm 
kalınlığındaki kar iki saat içerisinde kaldırılmalıdır.

Buna ek olarak, yoğun hava trafiği olan havalimanlarında, apronun yaklaşık %20'si kar yağışı 
esnasında temizlenmelidir.

Tarifeli uçuş yapılmayan havalimanlarında, kar mücadele hizmetlerinin, mümkün olan en hızlı 
şekilde yapılması esastır.

Tarifeli veya beklenen bir trafiğin olmaması durumunda yoğun kar yağışları meydana gelmesi 
halinde gerekli hazırlıklar yapılarak kar yağışının durması beklenir. Karın durmaması halinde 
kar yüksekliğinin her 10-12 cm. yüksekliğine ulaşmasıyla birlikte çalışmalar başlatılır. Bu 
durumlarda apron ve taksiyollarındaki kar temizlikleri de yapılarak karın yükselmesi önlenir. 

Pist, apron ve taksiyollarında biriken kritik kar seviyelerinin uçak hareketlerini olumsuz 
etkilememesi için mümkün olduğu müddetçe kürülen karlar bu alanlara ait banketlerin üzerine 
kadar getirilerek bu noktadan sonra ise kar savurucu rotatif araçlarıyla yapılır.       

Aprondaki kar temizliği esnasında en az pistler kadar asgari temizlik ve frenleme 
standartlarının sağlanmasına özen gösterilir. Bu bölgelerde emniyetli uçak taksi hareketleri ve 
push-back araçlarının ihtiyacı olan asgari frenleme ihtiyacı gözetilir. Apronda yolcuların 
yürüyerek uçağa bindikleri alanlarda hassas bir temizlik yapılarak yolcu mağduriyetleri 
önlenir.

Araç, Gereç, Malzeme ve Teçhizat

Madde 7- (1) Kar mücadele araç, gereç, malzeme ve teçhizatları aşağıda yer almaktadır.

a) Çekerli/Kompakt Tip Kombine Kar Mücadele Araçları,

b) Kar Küreme Araçları,

c) Kar Püskürtme Araçları (Rotatif),

ç) Buz Önleyici/Çözücü (De-İcing) Sıvı Serpme Makineleri/Araçları

d) Greyderler (Greyderler, kar mücadelesinde değil sadece buz kırma operasyonlarında 

kullanılır.  Gömülü tip pist armatürlerinin temizlenmesinde kesinlikle kullanılmayacaktır.)

e) Sıcak Sulu Yıkama Makinaları,

f) Traktörler (önden ve arkadan yüklemeli kepçeler vb.),

ğ) Pist Frenleme Ölçüm Cihazları/Araçları
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ı) Kazma ve Kürekler, Buz Kazıyıcılar, Çelik Örgü ve Hasırlar, Ölçme Çubukları, 
Flamalar, Araç Kurtarma Malzemeleri, vb.

Kar mücadelesinde kullanılabilen kimyasal maddeler aşağıda belirtilmiştir;

a) Katı haldeki kimyasal maddeler,

b) Sıvı haldeki kimyasal malzemeler.
Her kar mücadelesi sonunda araç/gereç, malzeme ve tüm teçhizatların ihtiyaç duyulan 
bakımlarının yapılması ve malzeme stokunun gözden geçirilerek gerekli ikmalin sağlanması 
zorunludur.

Hizmet Organizasyonu

Madde 8- (1) Havalimanlarında Başmüdür/Müdür adına Havalimanı Nöbetçi Müdürünün, 
Nöbetçi Şefi/İşletme Şefi veya görevlendireceği diğer personelin sorumluluğunda sürdürülecek 
kar mücadele hizmetinde, aşağıda belirtilen personel, Kar Mücadele Ekibine her türlü yardımı 
yapmaktan sorumludur.

 Nöbetçi Apron Trafik Memurları,

 Nöbetçi İş Makinaları operatörleri,

 Nöbetçi Şoförler,

 Nöbetçi Elektrik/Elektronik/Makine Teknisyenleri/Teknikerleri,

 Nöbetçi ARFF Memurları,

 Hizmetliler,

 Başmüdürlük veya Müdürlüklerce ihtiyaç duyulabilecek diğer tüm personel.

Kar mücadelesinin başlama ve bitiş saatleri, mücadeleye katılan araç, personel sayıları ve 
kullanılan kimyevi madde miktarları düzenli olarak kayıt edilerek muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kış Hazırlıkları

Kar Komitesi
Madde 9- (1) Havalimanı Başmüdürlükleri/Müdürlükleri tarafından, ağır kış koşullarında 
karşılaşılabilecek sorunların belirlenmesi, çözümü ve uygulamaları konularında fikir alışverişi 
yaparak, havalimanının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için Havalimanı Başmüdürü / 
Müdürü başkanlığında ilgili birimlerin katılımıyla ATS Birimleri, Meteoroloji, havayolu 
taşıyıcıları ve yer hizmet kuruluşları üyelerinden oluşacak bir “Kar Komitesi” kurulur. Bu 
Komite, havaalimanında hızlı, etkin, verimli ve uygulanabilir bir kar mücadele planının 
hazırlanmasına katkı sağlamalıdır.
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Hazırlıklar
Madde 10- (1) Yolcu köprüleri aşağıdaki şekilde kullanılır.

a) Kar mücadele mevsimi başlamadan önce, bu hizmetin gerektirdiği çalışmaların 
istenilen düzeyde yapılabilmesi için gerekli bütün hazırlıklar tamamlanacaktır.

b) Havalimanları, kendi kış şartlarına uygun olarak, gerekli kar temizliğini yapabilecek 
kapasitede araç, gereç, teçhizat ve malzemeye sahip olmalıdır.

c) Buzlanma önleyici ve buz eritici kimyasal maddelerin, önceki yıldan kalanlarının 
özelliklerini koruyup korumadıkları kontrol edilmeli, stoklar yeterli seviyeye çıkartılmalıdır.

ç) Kışın kar tipisini önlemek için, sezon başında pist ve yol kenarlarındaki ot ve bitkiler 
mümkün olduğu kadar kısa biçilmelidir.

d) Tüm araç, gereç ve teçhizatın bakım ve onarımları yapılmış olmalıdır. Arızalı 
sistemin/cihazın/aracın onarımı sürecinde (garanti kapsamı dışındakiler) onarımın öncelikle 
havalimanı imkanlarıyla giderilmesi esastır. Bunun mümkün olmaması halinde (gerekçesi 
raporla belirtilerek) mahalli piyasa araştırmasıyla onarım yaptırılmaya çalışılacak olup bu da 
mümkün değilse yetkili servisler vasıtasıyla arızalar giderilecektir.

    e) Kar mücadele ekiplerinin ihtiyaç duyacakları malzeme ve ekipman tespit edilerek temini 
sağlanmalıdır.

    f) Havalimanlarına bağlı SSY İstasyonlarında hizmet vermekte olan kar mücadele araçlarına 
ait her türlü bakım onarım, yakıt ve diğer ihtiyaçları giderilmiş olmalıdır.
    g) Beklenenin üzerinde aşırı kar yağışları yaşanması durumunda veya ihtiyaç olması halinde 
havalimanları, mahalli kamu kurum / kuruluşlarından ve Askeri Birliklerin araçlarından 
faydalanabilmek için hazırlıklarını yapmalıdır.

Ekip Planlaması
Madde 11- (1) Kar mücadele ekiplerinin planlanması, bölgenin genel kış şartları özellikleri 
dikkate alınarak, havalimanının kapasitesi ve uçuş yoğunluğuna göre yapılır. Kar temizleme 
işlemleri sırasında diğer hizmetlerin de aksatılmadan yürütülmesi gereklidir.

Planlamalar, nöbetçi ekiplerin yanı sıra, takviye ekipleri de kapsar. Ekiplerde yer alacak tüm 
personelin, normal ve acil zamanlarda göreve çağrılabileceği adres/telefon listeleri hazırlanır 
ve sürekli güncel tutulur.

Eğitim 
Madde 12- (1) Kar mücadele hizmetinde çalışacak ve ihtiyaç duyulabilecek tüm personelin 
istenilen düzeyde etkin bir çalışma yapabilmesi için bu Yönergede belirtilen konular üzerinde 
eğitilmiş olması gerekir.

Kar mücadele mevsimi başlamadan önce, hizmetin gerektirdiği konularda personel 
eğitimlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Eğitimler, ATS terimleri ve talimatları, PAT Sahalarının tanıtımı, kaplama tipleri, pist ve taksi 
yolları ışıklandırma sistemleri, kar mücadelesine tahsis edilen araç, gereç ve teçhizat ile kar 



84

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

 
HAVALİMANLARI KAR MÜCADELE YÖNERGESİ

Yönerge No:11 Yür. Tarihi:01/12/2003 Değ. Tarihi: 19/12/2018 Değ.No: 05 Sayfa : 9/14

mücadele malzemelerinin kullanım özellikleri ve kar temizleme çalışmalarındaki öncelik 
sırası (pist/taksiyolları/apronlar) gibi bilgileri kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kar Mücadele Faaliyetleri

Kar Temizleme Öncelikleri
Madde 13- (1) Harekat Sahalarının temizlenmesinde, aşağıda verilen standart öncelik 
sırasına uygun şekilde temizlik yapılır:

a) Ana pistin biri ve ilgili taksi yolları (varsa hız taksi yolu),
b) ARFF önü araç manevra sahası ve piste bağlantı sağlayan acil durum erişim yolu, 
c) Apron ve ARFF istasyonu ile Apron arasındaki bağlantı yolu, 
d) Pist başlarındaki ARFF acil durum erişim yolları, 
e) Diğer taksi yolları,
f) Seyrüsefer yardımcı cihazlarının kritik sahaları, 
g) Havalimanı çevre güvenlik yolları ve diğer alanlar

Birden fazla pisti/apronu olan havalimanlarında, kullanım durumlarına göre pist, apron ve 
taksi yolları için temizleme öncelik sırası belirlenmelidir.

Apronlarda acil müdahale gerektiren durumların dışında, kar temizleme çalışmaları şu 
önceliğe göre yapılmalıdır;

a)   Apron Merkez Hatları,

b) Park Yeri Rehber Çizgileri,

c) Araç Seyir Yolları,

ç)   Boş Park Yerleri,

d) Park Halindeki Uçak Çevresi (Handling Araçları Manevra Sahası),

e) Terminal-Apron Bağlantıları.

Ayrıca;
a) Uçağın köprülere çarpmaması için, köprülerin hareket mekanizmalarının manevra 

sahaları kardan/buzdan temizlenmelidir.

b) Yolcuların aprondaki uçağa binerken veya uçaktan inip terminale giderken 
kaymamaları için park yerleri ile terminal binası arasındaki kar birikintileri temizlenmeli ve 
buzlanmalar giderilmelidir. 
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c) Terminalin kara tarafındaki araç ve yolcu trafiğinin aksamaması için terminal bağlantı 
yolları ve terminal önleri temizlenmeli ve buzlanmaya karşı önlem alınmalıdır.

     ç)   Belediye sorumluluk alanı içerisinde olan Havalimanları girişlerine ve terminallere 
bağlantı sağlayan yakın araç yollarında bir aksama söz konusu ise Belediye görevlilerince 
beklenmeden temizlik yapılmalı ve buzlanmaya karşı önlem alınmalıdır.

Kar Yağışı Öncesi ve Sırası Faaliyetler
Madde 14- (1)  Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş birimlerce, 
Meteoroloji Birimleriyle sürekli irtibat içinde bulunularak, muhtemel yağışlar öncesi gerekli 
önlemlerin alınması sağlanır.

a) Olası yağış bilgisinin alınmasını müteakip

 Kar mücadele ekiplerine hazır ol emri verilir.
 Anında müdahale edebilmek için, kar mücadele araçları pist başına yakın uygun bir 

noktada toplanır.(Toplanma yeri harekât sahasına engel teşkil etmeyecek şekilde 
önceden tespit edilir.)

b) Kar yağışı başlayınca
 PAT Sahası sürekli kontrol edilerek durum tespiti yapılır.

 Pist ve taksi yollarının kar temizleme işlemi eksenleri boyunca ve sağa/sola 
genişletilerek yapılır. Ancak, güçlü yan rüzgârları olduğunda temizleme, rüzgârın 
estiği taraftan başlayıp, rüzgâr yönünde yapılmalıdır.

 Pistte sulu karın 1,5 cm, kuru karın 5 cm'yi geçmesi kesinlikle önlenmelidir. Kar 
tabakası ince olduğu sürece araçlar azami hızda çalışabilir.

 Pist kenarlarında kar yüksekliğinin 30 cm'yi geçmesine izin verilmemeli, geçiyorsa 
dağıtılmalı ve kenar lambalarının kapanması önlenmelidir,

 Pist, taksi yolu veya apronların yakınındaki alanlarda bulunan kar kümelerinin 
yüksekliğinin kanat çıkıntılarına değmeyecek ve türbin motorlarına kar kaçması 
yüzünden işlevsel sorunların oluşmasını engelleyecek bir yüksekliğe indirilmesi şarttır.

 Yoğun trafiği olan havalimanlarında kar yağışının sürekli ve etkili olduğu durumlarda, 
Kule ile mutabakat sağlanarak iniş-kalkış trafiği kısa süre durdurulup temizlik 
çalışmalarına devam edilebilir (Bu süre hiçbir zaman iniş için havada bekletilen 
uçakları yakıt kritiğine sokabilecek ve/veya trafik akışını etkileyebilecek uzunlukta 
olmamalıdır).

 Pist ve taksi yolları merkez hattı armatürlerinde kar temizliği yapılırken kauçuk esaslı 
bıçak ağzı takılı kar küreme araçları kullanılmalıdır.

 Pistte kar kalınlığı 12 mm'ye kadar olduğunda süpürme işlemi yapılmalı; 12 mm'den 
fazla olduğunda ise kombine araçlarla, küreme, süpürme ve üfleme işlemi aynı anda 
uygulanarak temizlik yapılmalıdır.

 Kar temizliğinde kullanılan kar mücadele araçlarının hızı, araçların kullanma 
kılavuzunda belirtilen azami hızı geçmemeli ve süpürge ayarı kuru karda 7 cm, sulu 
karda 10 cm olmalıdır. (Süpürge ayarı, süpürgenin düz bir zeminde yere indirildiği 
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zaman yerde bıraktığı izin genişliğidir. Fırça ayarları gömülü tip armatürlerin 
üzerinde yapılmamalıdır.)

 Apron temizliği yapılırken, park eden uçak varsa, kaygan yüzeyin yol açacağı kontrol 
kayıplarına bağlı hasarlardan sakınmak için, hiçbir ağır araç, gereç ve teçhizat uçağa 5 
metreden daha yakın çalışmamalıdır.

 ILS hassas/kritik sahaları sürekli temiz tutulmalıdır. Kar püskürtme araçlarının 
çalışması esnasında bu bölgelere kar atılmamasına dikkat edilir.

 PAT sahalarının durumu ve alınan pist frenleme ölçüm değerleri formata işlenerek 
SNOWTAM yayınlanır. Pistin tümü temizlenmemiş ise, temizlenmiş uzunluk veya 
genişlik ölçülerek SNOWTAM mesajında belirtilir.

 Havanın don yapması bekleniyorsa ve temizlik işleminden sonra pistte birikinti varsa; 
buzlanmayı önlemek veya buzlanma olmuş ise eritmek için, buz çözücü/buzlanmayı 
önleyici kimyevi malzeme kullanılır. Çözülme sağlandıktan sonra, bu sahalar hızla 
süpürülerek sudan arındırılmalıdır.

 Pist yüzeyindeki birikintinin cinsi (kuru kar, sulu kar, ıslak kar, su birikintisi) ve pist 
frenleme ölçümü pist(ler)in her üçte birlik bölümü için belirlenir.

 Kar Mücadele çalışmaları süresince kule ile telsiz bağlantısı hiçbir zaman 
kesilmemelidir.

Genel Önlemler
Madde 15- (1)  Kar mücadelesi sırasında dikkate alınması gerekli genel önlemler aşağıdadır.

a) Kar temizlemesinde PAT sahalarının teknik özelliklerinin bilinmesi ve kar 
temizlemenin alt yapıya zarar vermeden gerçekleştirilmesi gerekir. Buz önleme ve çözme 
işlemlerinde de alt yapıya zarar vermeyen kimyasallar kullanılmalıdır.

b) Kış sezonu öncesinde pist kenar lambalarının kar mücadele çalışmalarından olumsuz 
etkilenmemesi için yerlerinin belirlenmesi amacıyla pist kenar lambalarının yanına kırmızı 
renkte çubuklar yerleştirilir.

c) Kar yağışı nedeniyle, ARFF istasyonu ile pist arasındaki acil durum erişim yolu, VOR 
istasyonu ile pist arasındaki bağlantı yolu ve her iki pist başı tarafında bulunan ARFF acil 
durum erişim yollarının kenarlarının yol yüzeyini çevredeki alandan ayırt edilemez olduğunda 
veya karın yolların yerini engelleyebildiği durumlarda, yaklaşık 10 m aralıklarla kenar 
işaretleyicileri yerleştirilmelidir.

   ç)   Yoğun trafiği olan havalimanlarında pistte kalma süresi kısıtlı olacağından, temizleme 
işlemine başlamadan önce kar mücadele araçlarının mücadele esnasındaki pozisyonu, bıçak ve 
süpürgelerinin yönü, pist sonu dönüşlerinde yapacakları manevranın ve piste giriş çıkışlarda 
takip edecekleri güzergâhların önceden belirlenmiş ve kar mücadele ekibinin bilgilendirilmiş 
olması gereklidir.

d) Pist ve taksi yollarında temizlik yapılırken, kar mücadele araçlarının planlanan 
pozisyonlarını bozmaması ve geride kar kalıntısı bırakmalarının önlenmesi için kar mücadele 
çalışmalarını yöneten yetkilinin veya apron biriminin bir binek aracıyla araçların arkasından 
takip etmek suretiyle, araçların süpürme ve küreme teçhizatında olabilecek aksaklıkları 
görerek sürücüyü telsizle ikaz etmesi gereklidir.
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e) Pist ve taksi yollarında, merkez hattı ışıklarının bulunduğu yerlerde çelik bıçak ağızlı 
greyder, traktör vs. araçlar kullanılmamalıdır.

f) Pist ve taksi yolları kenar ve merkez hattı armatürlerine zarar verilmemesine dikkat 
edilmeli ve armatürlerin karla kapanması halinde ilgili personelce armatürlerin etrafı kürek 
vs. ile açılmalı ve diğer çalışmalar daha sonra yapılmalıdır.

g) Temizlik işlemlerinin sonunda pist üzerinde donması muhtemel su birikintisi varsa, 
hava sıcaklığı da eksi derecede ise buzlanmayı önlemek için veya buz teşekkül etmiş ise, 
eritmek için buz önleyici/çözücü malzemeler kullanılır.

h) Kar mücadele süresince araçların olabilecek arızalarına anında müdahale etmek için 
arızaları giderebilecek tecrübeye sahip teknik elemanlar, her an müdahale edebilecek şekilde 
görevde bulundurulmalıdır.

Buzlanmanın Önlenmesi
Madde 16- (1)

a) Kar mücadelesi sonrasında, PAT sahalarında kürenen kısımlarda oluşabilecek ince kar 
kalıntısı veya su birikintilerinin donmasına fırsat vermeden buz önleyici/çözücü malzemeler 
kullanılmalıdır. 

b) Buz önleyici/çözücü malzemeler, pist ve taksi yollarında merkez hatlarından sağa ve 
sola eşit miktarda atılmalı ve bu iş için kullanılan araç hızları aracın kullanma kılavuzunda 
belirtilen hızı geçmemelidir.

Pist Yüzey Sürtünme Seviyesinin Ölçümü
Madde 17- (1)  Havaalanlarında pist yüzeyi sürtünme seviyesinin belirlenmesi/ölçülmesi 
işlemleri, "Havalimanları Pist Yüzey Şartları Yönergesinde” belirtilen şekilde yapılır.

SNOWTAM Yayınları
Madde 18 (1) SNOWTAM pistlerin her üçte birlik kısmı için bilgileri içeren standart rapor 
şeklinde olup, aşağıdaki şekilde yayınlanır: 

 Şartlarda önemli bir değişiklik olduğu zaman, yeni bir SNOWTAM yayınlanır. 
 Yeni SNOWTAM'ın yayınlanması önceki NOTAM'ı iptal eder. 
 SNOWTAM'ın geçerliliği normal olarak 6 saatlik süreyi kapsayacak ve hiçbir durumda 

24 saati geçmeyecektir.
 SNOWTAM'lar, uluslararası hava trafiğine açık tüm havaalanları için SNOWTAM 

formatına uygun olarak yayınlanacaktır (ICAO Annex-15 Ek 2).
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BEŞİNCİ  BÖLÜM
Personel Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevresel Etkiler

Personel Eğitimi
MADDE 19- (1) Kontrol, bakım ve onarım işbaşı ve teorik eğitimleri program dahilinde 
periyodik olarak yapılır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği
MADDE 20- (1) İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacı çalışanların güvenliğini 
sağlamaktır. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden 
bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kontrol, bakım ve onarım yapan 
personele iş güvenliğini sağlamak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel koruyucu 
ve donanımlar verilir.

(2) Bu yönerge kapsamında yapılması gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi esnasında 

yürürlükteki İş Güvenliği ve Sağlığı kanun ve mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.

Çevresel Etkiler
MADDE 21- (1) Bu yönerge kapsamında yapılacak bakım, onarım ve çalışmalar neticesinde 

ortaya çıkacak olan her türlü tehlikeli, tehlikesiz ve hurda malzemelerin bertaraf edilmesine 

ilişkin esaslar “Havalimanları Çevre Hizmetleri Yönergesi” kapsamında yürütülür.

(2) İşletme hizmetlerinde çalışacak personelin görev tanımının gerektirdiği işleri yerine 
getirirken; ulusal ve uluslararası Çevre mevzuatının gerekliliklerine uygun, Çevreye ve insan 
sağlığına duyarlı olarak çalışması esastır.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Havalimanı Talimatları 
MADDE 22- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesini izleyen en geç bir ay içerisinde, 
Havalimanı Başmüdürlük / Müdürlüğünce Havalimanlarında işletme hizmetleri 
sorumluluğunda bulunan talimatlar hazırlanır.

(2) Talimatlar onaylandıktan sonra en geç bir ay içerisinde Genel Müdürlük İşletme 
Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Eşgüdüm
MADDE 23- (1) İşletme hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, Sorumlu 
Müdürlük/Birim ilgili diğer Müdürlük / Birimlerle, her türlü koordineyi kurmakla yükümlüdür.
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Değişiklikler
MADDE 24- (1) Yönerge üzerinde yapılacak değişiklik önerileri Genel Müdürlük İşletme 
Dairesi Başkanlığına iletilir.

Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu yönerge hükümleri DHMİ Yönetim Kurulunun onayına müteakip onay 
tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26- (1) Bu yönerge hükümlerini DHMİ Genel Müdürü yürütür.
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Mekanik Sistemler Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi Değişiklik Kayıt Tablosu

Değ. 
No

Değişiklik 
Tarihi Sayfa No Bölüm No Değişikliğin Tanımı

1 29.07.2016 13 Ekler Makine Birimi Formları ve Numaraları 
Güncellendi. 

2 29.07.2016 Tüm 
sayfalar

Tüm 
Bölümler Sayfa formatı düzenlendi.

3 19.12.2018 Tüm 
sayfalar

Tüm 
Bölümler

Format güncellendi. Yazı fontu güncellendi. Madde 
alt numaraları güncellendi. Form listesi güncellendi. 
Genel düzenleme yapıldı. Ekler kaldırılarak gerekli 
kısımları ana metin kısmına ilave edildi. Kapak 
sayfası güncellendi.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Sorumluluk Ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Merkezde ve 
Havalimanlarında mevcut mekanik sistem/cihazlar ile özel ve genel maksatlı araçların 
uluslararası ve ulusal kurallara uygun olarak güvenli bir şekilde faal tutulması için kontrol, 
bakım ve onarımlarına esas düzenlemelerin yapılmasıdır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, aşağıda belirtilen mekanik sistem, cihaz ve araçları  
kapsamaktadır.

a) Bagaj Sistemi:

1) Giden Yolcu Bagaj Sistem,
 Elektronik Basküllü Check-in Kontuarı ve Konveyörü,
 Bağlantı Düz Konveyörü,
 Ana İletim Düz Konveyörü,
 Ayrım Döner Konveyörü,
 Giyotin Kapak.

2) Gelen Yolcu Bagaj Sistemi
 Döner Konveyör,
 Giyotin Kapak.

      
b) Yolcu Köprüleri:

 Sabit Köprü.
 Hareketli (Teleskopik) Köprü,
 Sabit ve Hareketli Köprü Taşıyıcısı.

c) Yürüyen Merdivenler:

      ç)   Asansörler:

 Yolcu/Personel Asansörü,
 Yük/Büyük Bagaj Asansörü,
 Hasta Asansörü,
 Engelli Asansörü.

d) Su Temini, Depolanması ve Dağıtım Sistemleri:

e) Çöp Toplama ve İmha Sistemleri:



91

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

MEKANİK SİSTEMLER KONTROL, BAKIM VE ONARIM  
YÖNERGESİ

    
                   

Yönerge No: 07 Yür. Tarihi:  01/12/2003 Değ. Tarihi:19/12/2018 Değ. No: 03 Sayfa:5 / 20

f) Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri:

 Klima Santralleri,
 Aspiratör ve Vantilatör Üniteleri,
 VAV Hava Cihazları, 
 Fancoiller,
 Paket Tipi Klimalar,
 Soğuk Su Üretici Grupları,
 Su Soğutma Kuleleri, 
 Pompa Grupları,
 Isıtma Kazanları,
 Hidrofor Sistemleri,
 Yakıt tankları (Sıvı veya LPG),
 Hava Kanalları ve Damperleri,
 Modüler Tip Soğuk Oda Üniteleri,
 Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemine ait Otomatik Kontrol 

Sistemi, 
 Hava Perdeleri

g) Sıhhi Tesisat:

      ğ)   Harici Yangın Hidrant Tesisatı ile Sulu ve Kuru Tip Yangın Söndürme 
Sistemleri:

 Yangın Dolapları,
 Yangın Hidrantları,
 Otomatik Yangın Sprinkleri.

h) Uçak Yakıt Hidrant Sistemi:

 Yakıt Depoları,
 Pompa İstasyonu ve Filtre Tertibatı,
 Kontrol Merkezi,
 Yangın Tesisatı.

     ı)    Fotoselli Otomatik Kayar Kapılar:

i) Atık Su Arıtma Sistemi:

j)  Özel ve Genel Maksatlı Araçlar:
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 Binek,
 Arazi Binek,
 Minibüs,
 Midibüs,
 Otobüs,
 Pick-Up (4x2),
 Pick-Up (4x4),
 Follow Me Aracı,
 Kamyon,
 Tır,
 Motosiklet,
 Vakumlu Süpürge Aracı, 
 Kombine Kanal Temizleme Aracı,
 Lastik İzi Silme Makinası,
 Pist Çizgi Makinesi/Aracı,
 Terminal İçi Yükselebilir Platform,
 Araç Üstü Yükselebilir Platform,
 Pist Frenleme Ölçüm Cihazı/Aracı,
 Çekerli Tip Kombine Kar Mücadele Aracı, 
 Kompakt Tip Kombine Kar Mücadele Aracı, 
 Kar Püskürtme Aracı (Rotatif),
 Uçak ve Köprü Altı Kar Mücadele Aracı,
 De-icing Sıvı Serpme Aracı,
 Greyder,
 Paletli Kar Aracı,
 Kazıcı-Yükleyici,
 Forklift,
 Traktör,
 Diğer Araçlar.

Sorumluluk
MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasından, Genel Müdürlük İşletme Dairesi 
Başkanlığı ile Havalimanları Başmüdürlükleri/Müdürlükleri sorumludur.

Kamu Özel İşbirliği kapsamında işletilen havalimanlarında sorumluluk Yapım, işletim 
ve uygulama sözleşmeleri doğrultusunda yürütülür.

Tanımlar
MADDE 4-  (1) Bu Yönergede geçen;

Genel Müdürlük: DHMİ Genel Müdürlüğünü,
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Araç/Cihaz/Sistem Dosyası: Her araç/cihaz/sistem için ayrı olarak düzenlenen ve 
araca/cihaza/sisteme ait arızaların genel durum tablolarının, arıza takip formlarının, malzeme 
ikmal bilgilerinin (yedek malzeme stok seviyesi, kullanım miktar ve tarihleri vb.), 
araç/cihaz/sisteme ait tüm dokümanların (teknik katalog, proje vb.) bir arada muhafaza 
edildiği dosyayı,

Arıza Takip Formu: Her sistem/cihaz/araç arızasında, arızaya ilişkin bilgilerin işlendiği ve 
arızanın hangi aşamada bulunduğunun takibinin yapıldığı formu,

Arıza Raporu: Arızanın giderilmesine yönelik talebi belirten Ön Rapor ve Nihai Raporu,

Nöbet Defteri: Vardiyalı çalışan personelin kendi nöbetleri esnasında meydana gelen 
olayları, uzun süreli arızaları, bir ekipten diğerine kalan arızaları ve diğer ekiplere iletilmesi 
gereken konuları işlediği ve ilgili sorumlu tarafından kontrol edilen defteri,

İstasyon Ziyaret Defteri: Radar, Haberleşme ve Hava Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarında, 
bulundurulan ve İstasyona yapılan her türlü ziyaret ve detayın, ilgili ekibin en kıdemli 
personeli nezaretinde tutulan  ve tüm ekip tarafından imzalanan defteri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontrol, Bakım ve Onarım Uygulama Esasları

Genel Kontrol 
MADDE 5- (1) Mekanik sistemlerin, kullanım kitaplarında ve teknik dokümanlarında  
belirtilen periyotlarda ve esaslarda, kontrollerinin yapılması gereklidir. Kontrol bilgi ve 
kayıtları, mutlak surette dosyasında muhafaza edilir.

Kontrol sırasında tespit edilen arızalar için izleyen maddelerde belirtilen usuller uygulanır.

Genel Bakım
MADDE 6- (1) Mekanik sistemlere ilişkin genel bakım esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Sistem, cihaz ve araçların bakımları, işletme hizmetlerini aksatmayacak biçimde, 
belirtilen periyotlarda, teknik dokümanlarına ve ekteki formlara uygun olarak  
planlanır ve yapılır.

b) Her  sistem, cihaz ve araç için bir Sistem/Cihaz/Araç Dosyası bulundurulur. 
Sistem/Cihaz/Araç Dosyası ilgili birim  tarafından tutulur. 

c) Bakım planlaması, ekiplerin kurulması ve denetlenmesini ilgili birim sorumlusu yapar. 

 ç)   Bakımların periyodik usulüne uygun yapılmasını ve formlara işlenmesini bakım  ekibi 
yapar.
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d) Bakım ekibi kontrol ve bakımlar esnasında tespit ettiği arızalara müdahale eder, 
gerekirse nöbetçi ekip ile koordine sağlayarak arızayı giderir.

e) Gece ve gündüz nöbetlerinde meydana gelen arızalar için bakım ekibi, nöbetçi 
personelden arızanın detayını öğrenerek sistem/cihaz/araç dosyasına işler.

f) İstasyonlarda yapılan işlemler, “İstasyon Ziyaret Defterine” işlenir.

Genel Onarım
MADDE 7- (1) Mekanik sistemlere ilişkin genel onarım esasları aşağıda belirtilmiştir.

 Arızalar ve yapılan işlem sonuçları, ilgili birim sorumlusuna en kısa zamanda 
bildirilir; ayrıca önemine göre mesai saatlerinde Makine Müdürlüğüne/ Birimine, 
mesai saatleri dışında ise Nöbetçi Havalimanı Müdürlüğü/Şefliğine bilgi verilir.

 Arızalara nöbetçi ekipler önem sırasına göre müdahale eder. Onarım işlerini ekip 
şefleri yürütür. Arızaya müdahale sonrasında, Arıza Takip Formu doldurulur, 
imzalanır ve Sistem/Cihaz/Araç Dosyasına kaldırılır. 

 Vardiyalı çalışan personel kendi nöbetleri esnasında meydana gelen olayları, uzun 
süreli arızaları, bir ekipten diğerine kalan arızaları ve diğer ekiplere iletilmesi gereken 
konuları mekanik sistemler nöbet defterine işler. Nöbet defterinin iç kapağına ilgili 
sorumlu tarafından imzalanmış bir nöbet talimatı konur. Nöbet defterleri saat 09.00 - 
09.30 arası ilgili sorumlu tarafından incelenerek imzalanır.

 
 Arızalı sistemin/cihazın/aracın tamamen veya kısmen mahallinde onarılamayacağının 

tespiti halinde Arıza Raporu hazırlanır. Arıza Raporunda, arızalı malzemenin parça ve 
seri numarası mutlaka belirtilir.

 Arızalı sistemin/cihazın/aracın mahallinde veya Merkezde onarımları ile malzeme 
alımlarında, ilgili satın alma mevzuatı ve Genel Müdürlük tarafından yayımlanan 
Genelgelere uygun hareket edilir.

 Arızalı sistemin/cihazın/aracın onarımı sürecinde (garanti kapsamı dışındakiler) 
onarımın öncelikle havalimanı imkanlarıyla giderilmesi esastır. Bunun mümkün 
olmaması halinde (gerekçesi raporla belirtilerek) mahalli piyasa araştırmasıyla 
onarım yaptırılmaya çalışılacak olup bu da mümkün değilse yetkili servisler 
vasıtasıyla arızalar giderilecektir.

 Her türlü malzeme talebinde, talep edilen malzemenin DHMİ malzeme tanıtım kod 
numarası ve parça numarası mutlaka belirtilir. 
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Arızanın havalimanı imkanları ile giderilememesi halinde; sigorta kapsamındaki sistem, cihaz 
ve araçların arıza bedelinin sigortadan tazmin edilebilmesi amacıyla ilgili yılın Sigorta 
Poliçesi kapsamında gerekli işlemler yapılır.

Bagaj Sistemleri
MADDE 8- (1) Bagaj sistemleri iki gruba ayrılır.

Giden Yolcu Bagaj Sistemi: Söz konusu sistem aşağıda belirtilen ana parçalardan oluşmakta 
olup, sistem bir bütün halinde işletilmektedir. Giden yolcu bagajlarının Check-in’den 
alınarak, bagaj manüplasyon  (ayrım) mahalline kadar her hangi bir hasara  uğramadan 
iletilmesini sağlamaktadır.
 

- Elektronik Basküllü Check-in Kontuarı
- Bağlantı Düz Konveyörü
- Ana İletim Düz Konveyörü
- Ayrım Döner Konveyörü ( Manipülasyon Sahası)
- Giyotin Kapak

Gelen Yolcu Bagaj Sistemi: Söz konusu sistem, aşağıda belirtilen ana parçalardan 
oluşmaktadır. Gelen yolcu bagajlarının hava tarafından, Gelen Yolcu Bagaj Alım Salonuna 
iletimini sağlamak amacıyla kullanılan Döner Konveyörlerden oluşur. Söz konusu sistem 
aşağıda belirtilen ana bölümlerden oluşur.

- Döner Konveyör
- Giyotin Kapak

Bagaj iletim konveyörleri kesintisiz bir işletim için sistem sürekli olarak izlenmelidir. 
Sistemin bakım ve onarımının ek talimatlarda belirtilen periyotlarda yapılması gerekmektedir.

Bagaj sistemleri kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci maddelerde belirtilen 
genel esaslar aynen uygulanır.

Yolcu Köprüleri
MADDE 9- (1) Yolcu Köprüleri terminal binasından, uçakların yolcu kapılarına kadar, sabit 
ve hareketli tüneller vasıtasıyla uzanan ve böylece tam anlamıyla kapalı bir yürüme alanı 
temin edilerek yolcuların ve personelin dış etkenlerden tamamen korunmuş bir şekilde 
uçaklara giriş ve çıkışlarını sağlayan ünitelerdir. Yolcu köprüleri ( Sabit ve Apron üzerinde 
hareketli olmak üzere ) dış hava şartlarına açık olarak çalışan sistemler olup, paslanmaya 
karşı etkili önlem alınmasını teminen öncelikli olarak yağmur, kar  vb. dış etkilerden 
korunmalı ve kış aylarından hemen sonra kontrol edilmelidirler.

Terminal binasının bir mütemmim cüzü şeklinde yer alan yolcu köprülerinin kullanımı 
ile birlikte havalimanındaki yolcu sirkülasyonunda rahatlama sağlanmakta ve yolcuların 
uçaktan iniş ve binişleri  daha hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde yapıldığı gibi apron tarafı 
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araç trafiğini azalmakta ve uçak hizmetleri ( 400 Hz ve PCA  ) de daha kolay ve hızlı bir 
şekilde yapılmaktadır.

Yolcu Köprüleri aşağıda belirtilen ana bölümlerden oluşmaktadır.

Sabit Köprü: Terminal binası ve Rotunda arasında yer alan sabit köprüler, bu iki 
mekan arasında sabit ve kapalı bir yolcu yürüme yolu oluşturmaktadır. 

Rotunda ( Kaide ): Sabit ve hareketli köprüleri taşıyan apron üzerinde yer alan 
taşıyıcı ayaklardır, hareketli köprülerin sağa/sola dönüşüne imkan verecek şekilde 
tasarlanmışlardır.

Hareketli Köprü ( Teleskopik Köprü ): Birbiri içerisinde hareket eden tüneller olup, 
hareket sınırları uçak park pozisyonlarına bağlı olarak belirlenmiş köprülerdir. 

Hareketli köprüler bir taraftan sabit olarak rotunda ve diğer taraftan da tekerlekli 
taşıyıcı kolonlar ile desteklenmektedirler. Söz konusu kolonlar sonsuz vida dişli donanımı 
vasıtasıyla köprünün aşağı ve yukarı hareketine imkan sağlamaktadır.

Yolcu köprülerin işletimi, hareketli köprünün baş tarafında yer alan operatör 
konsolundan bir operatör vasıtasıyla yapılmakta olup, köprü işletimi gerçekleştiren 
operatörlerin iyi eğitilmiş olması gerekmektedir. Yolcu köprülerinin tüm hareketleri 
(Aşağı/yukarı, sağa/sola, ileri/geri, tente açma/kapama, taban ayarlama vb.) operatörü 
tarafından manuel olarak yapılmaktadır.

Yolcu köprüleri kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci maddelerde belirtilen 
genel esaslar aynen uygulanır.

Yürüyen Merdivenler 
MADDE 10- (1) Yürüyen merdivenler katlar arasında aşağı/yukarı yönlü yolcu/personel 
sirkülasyonunu sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir.

Havalimanı İşleticisinin bakım sorumluluğu, yürüyen merdivenin işlevinin 
gözlemlenmesi ve temizlenmesi ile sınırlıdır. Periyodik inceleme, parçaların değiştirilmesi ve 
onarılması gibi tüm bakım işleri, havalimanı imkanları dahilinde yapılamadığı taktirde yetkili 
servisi tarafından yapılmalıdır. Yetkili servisler ana raylar, makaralar, rulmanlar, 
basamaklar, küpeşte el bandı hareketi ve aşınmalarını kontrol eder ve sistemin yağlanmasını 
sağlar. Taşıyıcı unsurların tam bir inceleme ve onarımı (imalatçı tarafından) belirli 
aralıklarla yapılmalıdır. Bakımın boyutu ve incelemeler arasındaki aralıklar için, imalatçı 
firmanın önerileri doğrultusunda işlem yapılmalıdır. 

Yürüyen merdivenlerin kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci maddelerde 
belirtilen genel esaslar aynen uygulanır.
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Asansörler 
MADDE 11- (1) Asansörler katlar arasında dikey olarak aşağı/yukarı yönlü yolcu, personel 
ve yük sirkülasyonunu sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir.

Havalimanlarımızdaki asansörler aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılmıştır.

- Yolcu / Personel Asansörü,
- Yük / Büyük Bagaj Asansörü,
- Hasta Asansörü,
- Engelli Asansörü,

Yukarıda belirtilen asansörler, hizmetlerine yönelik olarak özel donanımlara 
sahiptirler.  Örnek olarak yük asansörlerinin, taşıyacakları maksimum yüke göre taşıma 
kapasiteleri ve iç hacimleri  belirlenmektedir. Engelli asansörleri ise engellilerin kullanımına 
uygun kumanda tertibatına sahiptirler.

Havalimanındaki asansörlerin aylık bakım ve onarımları ile yıllık periyodik 
kontrollerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürürlükteki mevzuatı uyarınca yetkili bir 
asansör firmasına yaptırılması ve asansör uygunluk belgesi alınması zorunludur.

 Havalimanlarımızda mevcut teknik elemanlarımız, söz konusu asansörlerin periyodik 
bakım onarımlarının standartlara ve bakım onarım talimatlarına uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını kontrol etmekte ve işletimleri esnasında bir arıza olması durumunda firmanın 
haberdar edilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Bakım sorumluluğu, asansörün işlevinin 
gözlemlenmesi ve temizlenmesi ile sınırlıdır. Periyodik inceleme, parçaların değiştirilmesi ve 
onarılması gibi tüm bakım işleri yetkili servis tarafından yapılır. Ancak bakımın boyutu ve 
incelemeler arasındaki aralıklar için asansör imalatçılarının bakım onarım talimatları ve 
ulusal işletim güvenlik yönetmeliklerine bakılmalıdır.

Asansörlerin kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci maddelerde belirtilen genel 
esaslar aynen uygulanır.

Asansörlere ayda en az bir kez bakım, yılda en az bir kez periyodik kontrol yaptırılmalıdır.  

Su Temini, Depolanması ve Dağıtımı
MADDE 12- (1) Havalimanlarımızda mevcut sistemlerin toplam su ihtiyacını -pik günler göz 
önünde bulundurularak- karşılamak üzere ihtiyaç duyulan su; Havalimanı sınırları içerisinde 
açılan su kuyularından  temin edilmekte olup; ayrıca söz konusu kuyuların zaman ya da 
dönem itibariyle verimlerinin düşeceği göz önüne alınarak, şehir suyu bağlantısı da 
yapılmaktadır. 

Su kuyularından elde edilecek su, isale hattı ile depolara iletilmekte ve su  isale hattı 
ilgili mevzuatına uygun yapılmalıdır.
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İnşa edilen su depoları, uluslararası sağlık örgütü standartlarına uygun olup, su 
depoları ham su ve işlenmiş su deposu olarak iki bölümden oluşmaktadır. Ham su deposu 
havalimanı iki günlük ihtiyacını, işlenmiş su deposu ise 12 saatlik su ihtiyacını karşılayacak 
kapasitede olmalıdır.

 
Depolardan alınan suyun dağıtımı aşağıda belirtilen yerlere yapılmaktadır.

Kullanma suyu şartlandırma sistemi :Depodan alınan ham su hidrofordan geçtikten 
sonra şartlandırma ve dezenfekte sistemine girer. Şartlandırma sistemi gerekli filtrasyon ve 
dezenfekte cihazlarından oluşur. Söz konusu sistemin teçhizi, uluslararası sağlık örgütü 
standartlarına uygun kalitede su üretecek şekilde yapılır.

Bu noktadan alınan su üç kola ayrılır.

1)  Kullanma suyu ( WC , Duş v.b )
2)  İçme suyu arıtma sistemine 
3)  Cihazlarda kullanılacak su ve kullanım sıcak suyu üretimi için su yumuşatma cihazına

Kullanma suyu, uygun basınçla Havalimanı dahilindeki ıslak hacimlere dağıtılır.

 İçme suyu arıtma sistemi; şartlandırma sisteminden alınan su arıtılarak içme suyu 
kalitesine getirilerek ( WHO standartlarına uygun şartlarda ) yolcu köprülerinde 12 - 13 C 
olacak şekilde verilir. Ayrıca içme suyu kalitesine getirilen su personelin kullanımına 
yönelik büro hacimlerinin yoğunlaştığı noktalara taşınmaktadır.

Şartlandırma sisteminden alınan su ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak 
üzere su yumuşatma cihazlarına gönderilmektedir.

Su temini, depolanması ve dağıtımı ile ilgili sistemlerin kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 
ve 7’inci maddelerde belirtilen genel esaslar aynen uygulanır.

Çöp Toplama ve İmha Sistemleri
MADDE 13- (1) Çöp toplama ve imha işlemi Havalimanlarımızda oluşan atıklardan 
ekonomik değerleri olanların ayıklanması, ekonomik değeri olmayan atıkların ise imha 
edilmesi hususunu kapsamaktadır. Çöp toplama işlemi, Havalimanı sınırları içindeki 
atıklar, uygun araçlarla toplanmakta ve üzeri kapalı çöp mahallerine boşaltılmaktadır. 
Toplanan atıklar bant sistemi ile, elle ön ayıklamaya tabi tutulmakta, yanma özelliği 
olmayan maddeler ile ekonomik değeri olan malzemeler ayıklanmaktadır. Atık ayıklama ve 
yakma tesisi Havalimanı sınırları içerisinde mevcut tesisleri rahatsız etmeyecek şekilde 
uygun bir yere inşa edilmektedir. Çöp İmha Tesisi olmayan Havalimanlarımızda, söz konusu 
atıklar toplandıktan sonra, belediyeye ait çöp toplama mahallerine taşınmaktadır.

Çöp toplama ve imha sistemlerinin kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci maddelerde 
belirtilen genel esaslar aynen uygulanır.
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Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri
MADDE 14- (1) Havalimanlarımızda mevcut mahallerin ısıtılması, soğutulması,, 
havalandırılması ve iklimlendirilmesi sistemleri  mimari projedeki tasarıma uygun olarak; en 
iyi konfor şartlarını sağlayacak şekilde merkezi  sistem olarak planlanmaktadır. Kurulan 
sistem standartlara uygun, en iyi dahili şartları sağlayacak şekilde ve kış aylarında nemi 
asgari seviyede tutacak nitelikte yapılmaktadır. Terminal binası bünyesindeki  mekanlar  çok 
geniş yolcu salonları ve uzun kenarlı camekan olan mekanlar, aynı anda çok soğuk ve çok 
sıcak yüklere maruz kalacağından sistem anında ısıtma ve soğutma sağlayacak şekilde dizayn 
edilmektedir. Mevcut sistemlerimiz yüksek oranda esneklik sağlayacak yapıda olup, zaman 
içerisinde olabilecek  yolcu sayısı artması, faaliyet programı değişikliği, binaya yapılacak 
tadilatlar gibi yüklere ve yeniliklere hemen adapte olacak özellik ve kapasiteye sahip şekilde 
planlanmaktadır. Mahallerin özellik ve gereksinimlerine göre sistem, zonlara ayrılmakta ve 
değişken debili cihaz ve ekipmanlarla desteklenmektedir. Depolama sahaları, HVAC ve 
elektrik santral daireleri, bilgi işlem odaları, UPS odaları, elektrojen grupları v.b. 
mahallerde bulunan sistemlerin çalışmasına uygun klimatize şartları sağlanacaktır.

(2)  Havalandırma: Mahallerde ihtiyaç duyulacak taze hava miktarları ve saatlik hava 
değişim sayıları ASHRAE standartlarına uygun olarak hesaplanmakta ve tatbik 
edilmektedir. Sirkülasyon havaları mahallere, şartlandırılmış ve insan sağlığına uygun 
olarak verilmekte, genel büro ve salonlarda pozitif basınç, WC - mutfak gibi yerlerde negatif 
basınç prensibine uygun olarak tasarlanmaktadır. Bina altındaki servis yollarında cebri 
olarak hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Bagaj manipülasyon sahaları direk egzoz 
edilmekte ve mahal sıcaklığı kış şartlarında +15 C olacak şekilde planlanmaktadır.

(3) Isıtma – Soğutma: Havalimanı bünyesindeki binaların ısıtılması ve soğutulmasını 
sağlayacak sistemler bağımsız bir bina olarak oluşturulan Isı Merkezinde kurulmaktadır. Bu 
mekanda elde edilen sıcak / soğuk su  Tesisat galerisi ile ilgili binalara taşınmaktadır.

Isıtma sistemi:

Binaların ısıtılması  sıcak  veya kızgın su sistemi ile gerçekleştirilmekte olup, tesis 
edilen kazanlar asgari %30 yedeklemeli olarak planlanmaktadır. Kazanlardan elde edilen  
sıcak su, binanın ısıtılması ve ihtiyaç duyulacak yerlere sıcak suyun temininde 
kullanılmaktadır. Söz konusu kazanlardan elde edilen sıcak su klima santrallerini, 
fankoilleri besleyerek gerekli ısıtma işlemi sağlanmaktadır.

Soğutma sistemi: 

Sistemlerin soğuk su ihtiyacı, soğuk su üreticisi gruplardan karşılanmakta olup; 
soğutma gazı, uluslararası çevre normlarına uygun kullanılmaktadır. Soğutma grupları en 
az %30 yedeklemeli olarak tesis edilmektedir. Elde edilecek soğuk su, klima santrallerini ve 
fankoil tesisatını  beslemektedir. Ayrıca, dışa açılan kapılar, konveyör mahal geçişleri ve 
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yolcu köprüleri sabit kısımlarında enerji kaybını önlemek amacıyla yüksek debili üfleme 
kapasitesine sahip Hava Perdeleri kullanılmaktadır.

Isıtma / Soğutma sistem genel olarak aşağıda belirtilen cihaz ve ekipmanları içermektedir:
a) Klima santralleri, 
b) Aspiratör ve vantilatör üniteleri,
c)VAV hava cihazları,
d) Fankoiller,
e) Paket tipi klimalar,
f) Soğuk su üretim grupları,
g) Su Soğutma kuleleri,
h) Pompa grupları,
i) Isıtma kazanları,
J) Hidrofor sistemleri,
h) Yakıt tankları (Sıvı veya LPG),
ı) Hava kanalları ve damperleri,
i) Modüler tip soğuk oda üniteleri,
j) Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemine ait otomatik kontrol sistemi (bina 
otomasyon sistemine irtibatlı),
k) Hava perdeleri,

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerin kontrol, bakım ve onarımlarında 
5, 6 ve 7’inci maddelerde belirtilen genel esaslar aynen uygulanır.

Sıhhi Tesisat
MADDE 15- (1) Havalimanlarımızda mevcut ıslak hacimler alaturka ve alafranga tuvalet, 
pisuar, duş kabinleri, tek gövdeli sıcak-soğuk su karıştırıcılı fotosel kumandalı musluklar, sıvı 
sabunluklar, otomatik el kurutma makinesi, kağıt havluluklar, tuvalet kağıtlığı, gömme tip çöp 
kovası, flotal ayna v.b. gibi malzeme ile teçhiz edilmiştir. WC'lerde özürlüler için standartlara 
göre gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. Tesisat boruları, atık su boruları, mutfak, WC ve 
asitli sular olmak üzere üç ayrı tesisat olarak teçhiz edilmekte olup, kelepçeli pik döküm boru, 
sessiz PVC boru ve kaynaksız çelik galvaniz boru gibi son teknoloji ürünü malzemeler 
kullanılmaktadır. Tesisatta gereği kadar yağ ayırıcı bulunmaktadır.

Sıhhi tesisat sistemlerinin kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci maddelerde 
belirtilen genel esaslar aynen uygulanır.

Harici Yangın Hidrant Tesisatı, Sulu ve Kuru Tip Yangın Söndürme
MADDE 16- (1) Havalimanlarımızda mevcut yangın tesisatı ulusal ve uluslararası 
standartlara uyumlu olarak yapılmaktadır.

Sulu tip yangın önleme ve söndürme sistemi: Söz konusu sistem aşağıdaki hususları ihtiva 
etmektedir.
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 Yangın dolapları,
 Yangın hidrantları,
 Otomatik yangın sprinkleri,

Yangın Dolapları: Yangın dolaplarında  kuru kimyasal yangın söndürme cihazı, hortum, 
lans, vana bulunmakta olup, sistemdeki su basıncı 12 Atm. dir.

Yangın Hidrantları: Havalimanlarımızda ihtiyaç duyulan mahallerde (Otopark dahil) 
standartlarına uygun olarak 12 Atm. basınçta yer üstü yangın hidrantları teçhiz edilmiştir. 
Yangın hidrant çıkışları Havalimanındaki itfaiye araçlarının dolum hortumları ile uyumlu 
olarak imal edilmişlerdir.

Otomatik Yangın Sprinkleri: Havalimanlarımızda ihtiyaç duyulan mahallerde 
standartlarına  (NFPA) uygun olarak otomatik ıslak boru sprinkler sistemi teçhiz edilmiştir.

Kuru tip yangın önleme ve söndürme sistemi :Yemekhane, restoran, mutfak ve diğer 
ihtiyaç mahalleri kuru kimyevi toz ve/veya CO2 yangın söndürücülerle teçhiz edilmiştir. 
Trafo ve ana dağıtım panolarının bulunduğu hacimler ile  bilgi işlem bina otomasyon 
merkezi vb sistemlerin bulunduğu mahaller, standartlarına uygun yangın söndürme sistemi 
ile teçhiz edilecektir. Ayrıca gidiş ve dönüş hava kanallarında, konveyör geçiş noktalarında  
yangın damperleri tesis edilmiştir. Yangın damperleri, havalandırma sisteminde yangın 
alanlarının otomatik olarak tecrit edilmesini sağlamaktadır. Yanıcı bina malzemeleri yangın 
damperlerinin dış gövdeleri ile temas etse bile yangın damperlerinin çalışmasını 
etkilemeyecek yapıdadır.

Sulu Tip Yangın Önleme ve Söndürme Sistemi: İhtiyacı karşılayacak miktarda ham su 
deposunda rezerve olarak tutulan su, tesis edilecek pompa ve hidrofor sistemi ile 12 Atm 
değerinde basınçlandırılarak yangın sistemlerine verilmektedir. 

Harici yangın hidrant tesisatı, sulu ve kuru tip yangın söndürme sistemlerinin kontrol, 
bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci maddelerde belirtilen genel esaslar aynen uygulanır.

Uçak Yakıt Hidrant Sistemi
MADDE 17- (1) Uçak Yakıt Hidrant Sistemi: Havalimanlarımızda hava tarafında yer alan 
yolcu köprüsü ve açık park pozisyonlarına park etmiş olan uçakların akaryakıt ihtiyaçları, bu 
park pozisyonlarında yer alan (her bir park pozisyonunda her bir uçağa  iki adet pit olmak 
üzere)  uçak yakıt hidrant sistemi ile sağlanmaktadır. Terminal Binası, hava tarafında yer 
alan Yolcu Köprüleri ve açık park pozisyonlarına yakıt ikmalini sağlamak amacıyla ihtiyaç 
duyulan yakıt, Akaryakıt Tesislerinden bu mahalle, yer altı boru hatları ile taşınmaktadır. 
Borular iklim şartlarına göre don seviyesinin altında bir derinliğe kanal içinde olmak üzere 
tesis edilmektedir. Sistemin akaryakıt ikmal mahallinde akaryakıt tanklarına bağlantılı olup, 
bu tanklardan alınan yakıt pompalar vasıtasıyla hatta basılmakta ve hava tarafında ki 
uçaklara yakıt ikmaline bağlı olarak bu pompalar vasıtasıyla hattın basıncı, sürekli olarak 
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ihtiyacı karşılayacak seviyede tutulmaktadır. Hattaki basınç sürekli olarak yakıt ikmal 
merkezindeki bilgisayarlı kumanda sistemi ile izlenmekte ve kontrol edilmekte olup; bu sistem 
vasıtasıyla, hatta duyulan yakıt miktarına bağlı olarak pompalar, sıra ile devreye girip 
çıkarak sistem işletilmektedir.

Söz konusu sistem (yakıt depolar hariç ikmal sistemi) idare tarafından kurulmakta 
olup; işletimi, bakım ve onarımı ilgili akaryakıt firmalarınca oluşturulan konsorsiyum 
tarafından yapılmaktadır. 

Akaryakıt İkmal tesisleri aşağıdaki ana bölümleri içermektedir. 
- Yakıt depoları,
 - Pompa istasyonu ve filitre tertibatı,
- Kontrol merkezi, ( bilgisayar kumandalı işletim),
- Yangın tesisatı,

Yakıt Depoları : Söz konusu depolar akaryakıt firmalarınca kurulmaktadır.
Pompa istasyonu ve filitre tertibatı : Sistemde Jokey pompalar ve ana işletim pompaları yer 
almakta olup,  jokey pompalar ilk işletimde yakıtın hatta hareketini sağlamakta olup, 
pitlerden alınan akaryakıt miktarına bağlı diğer pompalar ihtiyacı karşılayacak şekilde sıra 
ile devreye girip çıkmaktadır. Bu mahallin etrafı duvar ve tel örgülerle çevrilerek çevreden 
komple izole edilir.
Kontrol merkezi : Sistemin ve hattın bilgisayar kumandalı olarak izlendiği ve gerektiğinde 
bilgisayarlı olarak gerektiğinde ise manuel olarak işletiminin sağlandığı merkezdir. 
Yangın Tesisatı: Pompa istasyonundaki yangın müdahale sistemidir. Hava tarafında ise 
yangın sistemi uçaklarda olabilecek bir yangına karşı, DHMİ’ye ait itfaiye araçları ve Yolcu 
Köprüsü ayağında bulunan yangın önleme sistemi ile korunmaktadır. Sistem standartlara 
uygun olarak teçhiz edilmiştir.

Uçak Yakıt Hidrant Sisteminin bulunmadığı Havalimanlarımızda uçaklara verilen 
yakıtın ikmali, akaryakıt firmalarınca araçlar vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Uçak yakıt hidrant sisteminin kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci 
maddelerde belirtilen genel esaslar aynen uygulanır.

Uçak yakıt hidrant sistemi işleticilerinin güvenlik uygulamaları sürekli kontrol 
edilmelidir.

Fotoselli Otomatik Kayar Kapılar
MADDE 18- (1) Havalimanlarımızda yer alan terminal binaları ile bazı binaların ana giriş 
kapıları ve yine aprona açılan bazı kapılarda fotoselli otomatik kayar kapılar 
kullanılmaktadır. Söz konusu kapılar açılıp kapanma işlemi gerçekleştiren algılayıcı radar 
üniteleri aktif “infrared” olup, mekanizma kontrol ünitesi mikro işlemcilidir. Otomatik kayar 
kapılar, elektrikli, hidrolik veya pnömatik olarak çalıştırılabilirler. Bu tür kapılarda bir arıza 
meydana gelmesi durumunda; arızanın büyüyerek kapıya zarar verebilecek olmasının yanı 
sıra – daha da önemlisi-  bu kapıdan geçiş yapan insanlarında yaralanmalarına sebebiyet 
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verebilecek olması nedeniyle, ivedi olarak onarımının yapılması gerekmektedir. Onarımın 
ivedi olarak mümkün olmaması durumunda otomatik kapı giriş ve çıkışlara kapatılmalıdır. 
Arızalı kapının kullanımının iptal edilmesi durumunda insanlar, yeni giriş/çıkışa uygun kapı 
için yönlendirme işaretleriyle yönlendirilmelidir.

Fotoselli otomatik kayar kapıların kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci 
maddelerde belirtilen genel esaslar aynen uygulanır. 

Atık Su Arıtma Sistemi
MADDE 19- (1) Havalimanlarımızda oluşan atık sular, atık su arıtma sistemine taşınarak bu 
tesiste biyolojik arıtmaya tabi tutulmaktadır. Sistemden elde edilen su, çevre sulama için 
kullanılmakta ya da başka bir kaynağa deşarj edilmektedir. Söz konusu arıtma esnasında elde 
edilen katı malzemeler ise kurutulup sıkıştırılarak Havalimanı sınırları dışına 
çıkarılmaktadır. Atık su arıtma sisteminin kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 7’inci 
maddelerde belirtilen genel esaslar aynen uygulanır.

Atık su arıtma sistemlerinde, Uluslararası Sağlık Örgütü ve ilgili mevzuatı tarafından 
öngörülen standartlar dikkate alınmalıdır.

Özel ve Genel Maksatlı Araçlar
MADDE 20- (1) Özel ve genel maksatlı araçların kontrol, bakım ve onarımlarında 5, 6 ve 
7’nci maddelerde belirtilen genel esaslar uygulanır.

Havalimanı hizmetleri açısından sürekli faal tutulması gereken araçlar için gerekli 
önlemler hassasiyetle alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kullanılacak Alet, Teçhizat ve Malzeme

Alet ve Teçhizat
MADDE 21- (1) Bakım ve onarım ekiplerine gereken ölçü aletleri, el aletleri, temizlik ve 
kırtasiye malzemeleri vb. teçhizat yeterli miktarda sağlanır.

(2) Ölçü aletlerinin ve test cihazlarının bakım-onarım ve kalibrasyonu uygun 
periyotlarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması sağlanır. Kalibresiz test 
cihazları kullanılmaz.

İkmal
MADDE 22- (1) Bakım ve onarım için gerekli malzeme, her sistem/cihaz/araç için tespit 
edilen stok seviyesine göre ünite deposunda bulundurulur. Stok seviyesindeki eksilmeler her 
üç ayda bir malzeme depo sorumlusu ve Sorumlu Birim tarafından tespit edilerek, ilgili 
yönergesine uygun olarak yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevresel Etkiler

Personel Eğitimi
MADDE 23- (1) Kontrol, bakım ve onarım işbaşı ve teorik eğitimleri program dahilinde 
periyodik olarak yapılır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği
MADDE 24- (1) İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacı çalışanların güvenliğini 
sağlamaktır. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden 
bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kontrol, bakım ve onarım yapan 
personele iş güvenliğini sağlamak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel 
koruyucu ve donanımlar verilir.

(2) Bu yönerge kapsamında yapılması gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi esnasında 

yürürlükteki İş Güvenliği ve Sağlığı kanun ve mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.

Çevresel Etkiler
MADDE 25- (1) Bu yönerge kapsamında yapılacak bakım, onarım ve çalışmalar neticesinde 

ortaya çıkacak olan her türlü tehlikeli, tehlikesiz ve hurda malzemelerin bertaraf edilmesine 

ilişkin esaslar “Havalimanları Çevre Hizmetleri Yönergesi” kapsamında yürütülür.

(2) İşletme hizmetlerinde çalışacak personelin görev tanımının gerektirdiği işleri 
yerine getirirken; ulusal ve uluslararası Çevre mevzuatının gerekliliklerine uygun, Çevreye ve 
insan sağlığına duyarlı olarak çalışması esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Havalimanı Talimatları 
MADDE 26- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesini izleyen en geç bir ay içerisinde, 
Havalimanı Başmüdürlük / Müdürlüğünce Havalimanlarında işletme hizmetleri 
sorumluluğunda bulunan talimatlar hazırlanır.

(2) Talimatlar onaylandıktan sonra en geç bir ay içerisinde Genel Müdürlük İşletme 
Daire Başkanlığına gönderilecektir.
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Eşgüdüm
MADDE 27- (1) İşletme hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, Sorumlu 
Müdürlük/Birim ilgili diğer Müdürlük / Birimlerle, her türlü koordineyi kurmakla 
yükümlüdür.

Değişiklikler
MADDE 28- (1) Yönerge üzerinde yapılacak değişiklik önerileri Genel Müdürlük İşletme 
Dairesi Başkanlığına iletilir.

Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu yönerge hükümleri DHMİ Yönetim Kurulunun onayına müteakip onay 
tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 30- (1) Bu yönerge hükümlerini DHMİ Genel Müdürü yürütür.

EKLER :
SIRA
NO FORM NO FORM ADI 

1 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.01 Bagaj Sistemleri Günlük Bakım
2 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.02 Bagaj Sistemleri Aylık Bakım
3 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.03 Bagaj Sistemleri Altı Aylık Bakım
4 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.04 Yolcu köprüleri Aylık Bakım
5 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.05 Yolcu köprüleri Altı Aylık Bakım
6 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.06 Yürüyen Merdiven /Yürüyen Yol Günlük Bakım
7 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.07 Yürüyen Merdiven /Yürüyen Yol Aylık Bakım
8 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.08 Asansörler Günlük Bakım
9 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.09 Asansörler Aylık Bakım

10 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.10 Sıhhi Tesisat ve Su Temini Günlük Bakım
11 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.11 Sıhhi Tesisat ve Su Temini Aylık Bakım
12 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.12 Isıtma Havalandırma. Günlük Bakım
13 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.13 Isıtma Havalandırma Aylık Bakım
14 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.14 Soğutma Havalandırma. Günlük Bakım
15 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.15 Soğutma Havalandırma Aylık Bakım
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16 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.16 Harici Yangın Tesisatı Sulu Tip Aylık Bakım
17 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.17 Uçak yakıt Hidrant Sistemi Altı Aylık Bakım

18 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.18 Fotoselli Otomatik Kayar Kapılar Günlük Bakım Kontrol 
Formu

19 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.19 Fotoselli Otomatik Kayar Kapılar Aylık Bakım
20 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.20 Atık Su Arıtma Tesisleri Günlük Bakım
21 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.21 Atık Su Arıtma Tesisleri Aylık Bakım
22 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.22 Atık Su Arıtma Tesisleri Altı Aylık Bakım
23 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.23 Genel Maksatlı Araçlar Günlük Bakım
24 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.24 Genel Maksatlı Araçlar Aylık Bakım
25 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.25 Genel Maksatlı Araçlar Altı Aylık Bakım
26 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.26 Özel Maksatlı Kar Mücadele Araçları Günlük Bakım
27 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.27 Özel Maksatlı Kar Mücadele Araçları Aylık Bakım
28 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.28 Özel Maksatlı Kar Mücadele Araçları Altı Aylık Bakım
29 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.29 Özel Maksatlı Temizlik Araçları Günlük Bakım
30 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.30 Özel Maksatlı Temizlik Araçları Aylık Bakım
31 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.31 Özel Maksatlı Temizlik Araçları Altı Aylık Bakım
32 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.32 Özel Maksatlı Tanzim Araçları Günlük Bakım
33 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.33 Özel Maksatlı Tanzim Araçları Aylık BakımFrm.
34 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.34 Özel Maksatlı Tanzim Araçları Altı Aylık Bakım

35 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.35 Özel Maksatlı Paletli Kar Aracı “SNOW-TRUCK’’ 
Günlük Bakım

36 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.36 Özel Maksatlı Paletli Kar Aracı “SNOW-TRUCK” Altı 
Aylık Bakım

37 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.37 Özel Maksatlı Pist yüzey Sürtünme Test Cihazı Aylık 
Bakım

38 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.38 Özel Maksatlı Pist yüzey Sürtünme Test Cihazı Yıllık 
Bakım

39 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.39 Hava Seyrüsefer İst. Mek. Sis. Aylık kont. Bak. Ve  
Onarım Formu

40 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.40 Terminal Sistemleri Periyodik Bakım Formu

41 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM.41 Genel ve Özel Maksatlı Araçlar Periyodik Bakım Plan 
Formu

42 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK .FRM.42 Yolcu Köprüleri Günlük Bakım Kontrol Formu

    43 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM 44 Yer Hizmetleri Araçları (Ambulift-Yolcu Merdivenleri-
Bagaj Konveyörleri) Günlük Bakım Kontrol Formu

    44 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM 45 Yer Hizmetleri Araçları (Ambulift-Yolcu Merdivenleri-
Bagaj Konveyörleri) Aylık Bakım Kontrol Formu

    45 İŞL.HİZ.YS.Y07.MAK.FRM 46 Yer Hizmetleri Araçları (Ambulift-Yolcu Merdivenleri-
Bagaj Konveyörleri) Altı Aylık Bakım Kontrol Formu
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