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Pist Şeritlerinin Tesviyesi: 

Bir pistin bir şeridinin, pistin merkez hattından ve uzatılan merkez hattından en az aşağıdaki mesafe 
dahilindeki bölümü, bir uçağın pistten çıkması durumunda pistin hizmet vermesi öngörülen uçaklara yönelik 
tesviye edilmiş bir alan sağlamalıdır.  

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 75 m. 

• Kod numarasının 2 olduğu durumlarda 40 m. 

• Kod numarasının 1 ve pistin aletli olduğu durumlarda 40 m. 

• Kod numarasının 1 ve pistin aletsiz olduğu durumlarda 30 m. 

Kod numarası 3 veya 4 olan hassas yaklaşma pistlerinin, 1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya 
yenilenecek şeritlerinin tesviyesi

Bir şeridin, bir pist başından en az 30 m önceki bölümü, iniş yapan bir uçağı açık olan bir kenardan koru-
mak amacıyla şiddetli rüzgâr erozyonuna karşı hazırlıklı olmalıdır. 

Jet itişinin ve pervane rüzgarının aşındırıcı etkilerini azaltmak için sağlanan alan itiş cebi olarak anılabilir. 

300 m

150 m

300 m

150 m

Banket

75 m

SWY SWY

105 m

Şerit Saha (Strip saha)

Pist Şeritlerinin Eğimleri: 

Boyuna Eğimler 

Şeridin tesviye edilecek olan kısmı boyunca 
uzanan bir boyuna eğim, aşağıdaki oranları aşma-
malıdır: 

• Kod numarasının 4 olduğu hallerde % 1.5; 

• Kod numarasının 3 olduğu hallerde % 1.75 ve 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu hallerde % 2. 
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Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) 

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) (International Civil Aviation Or-
ganisation) Birleşmiş Milletler’e bağlı, 1947 yılında kurulmuş bir örgüttür. Şikago 
Konvansiyonu’nu baz alan örgütün merkezi Montreal’dedir. Bugün itibari ile üye 
sayısı 192 dir. 

Uluslar arası Sivil Havacılık anlaşmasının 54 (1) maddesi gereğince Havacılık ile 
ilgili Uluslararası standart ve tavsiye edilen hususlar ICAO konseyi tarafından kabul 
edilen 90. maddesi gereğince bu standart ve tavsiyelerin anlaşmaya ek olarak 
kabulü esası getirilmiştir. 

• ICAO tarafından düzenlenmekte olan ve anlaşmanın eki sayılan toplam 19 ayrı konuda ek (annex) mevcuttur.

Ekler:

• Annex (Ek) 1 - Personnel Licensing (Personel Lisansları)

• Annex (Ek) 2 - Rules of the Air (Hava Kuralları)

• Annex (Ek) 3 - Meteorological Service for International Air Navigation (Uluslararası Hava Navigasyonu için Me-
teorolojik Hizmeti)

• Annex (Ek) 4 - Aeronautical Charts (Havacılık Haritaları)

• Annex (Ek) 5 - Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations (Hava ve Yer Operasyonları için
Ölçüm Birimleri)

• Annex (Ek) 6 - Operation of Aircraft - Aeroplanes (Hava Araçları Operasyonu - Uçaklar)

• Annex (Ek) 7 - Aircraft Nationality and Registration Marks (Uçaklar için Ulusal ve Tescil İşaretleri)

• Annex (Ek) 8 - Airworthiness of Aircraft (Uçağın Uçuşa Elverişliliği)

• Annex (Ek) 9 - Facilitation (Tesis)

• Annex (Ek) 10 - Aeronautical Telecommunications - Digital Data Communication Systems (Havacılık Haberleş-
mesi - Dijital Veri Haberleşme Sistemleri)

• Annex (Ek) 11 - Air Traffic Services (Hava Trafik Hizmetleri)

• Annex (Ek) 12 - Search and Rescue (Arama Kurtarma)

• Annex (Ek) 13 - Aircraft Accident and Incident Investigation (Uçak Kaza ve Olay İnceleme)

• Annex (Ek) 14 - Aerodromes - Aerodrome Design and Operations, Heliports (Havaalanı Tasarımı ve İşletmesi,
Heliportlar)

• Annex (Ek) 15 - Aeronautical Information Services (Havacılık Bilgi Servisleri)

• Annex (Ek) 16 - Environmental Protection - Aircraft Noise (Çevresel Koruma - Uçak Gürültü)

• Annex (Ek) 17 - Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference (Gü-
venlik: Kanunsuz Girişimlere Karşı Uluslararası Sivil Havacılığın Korunması)

• Annex (Ek) 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Güvenli Taşı-
macılığı)

• Annex (Ek) 19 - Safety Management (Emniyet Yönetim Sistemi)

Annex (Ek) 14 - Aerodromes - Aerodrome Design and Operations, Heliports 

• ICAO (Uluslar Arası Sivil Havacılık Organizasyonu)’nun Havaalanları için Standartlar ve Tavsiye edilen Uygulama-
ları, Konsey tarafından ilk olarak 29 Mayıs 1951 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Chicago 1944)
Madde 37’nin hükümleri uyarınca kabul edilmiş ve Sözleşmenin Ek 14’ü olarak belirlenmiştir.

• Annex 14 Kapsamı: Annex 14 Cilt I, havaalanlarında sağlanacak fiziksel özellikleri, mania sınırlama yüzeylerini,
havacılık emniyetini ve bir havaalanında normalde sağlanan belirli tesisleri ve teknik hizmetleri öngören Stan-
dartları ve Tavsiye edilen Uygulamaları içermektedir.

• Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı (SHT-HES): SHGM’nin 5431 sayılı Kanunu 11. Maddesi ve Havaalanı Ya-
pım İşletme ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A)’nın 27. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

• SHT-HES Kapsamı: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarını işleten işletmeciler ile bu havaalanları ve çevresinde
uygulanması gereken emniyet standartları ile ilgili usul ve esasları kapsayan. Uluslararası mevzuat olan Annex
14 Cilt I’in ulusal mevzuat olarak düzenlenmiş halidir.
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Tanımlar ve Kısaltmalar: 

Aletli pist: Aletli yaklaşma prosedürlerini kullanan uçakların operasyonları için öngörülmüş olan hassas 
olmayan yaklaşma pisti, kategori I hassas yaklaşma pisti, kategori II hassas yaklaşma pisti veya kategori III 
hassas yaklaşma pisti. 

Aletsiz pist: Görerek yaklaşma prosedürleri veya yaklaşımın sonrasında görerek meteorolojik koşullarda 
sürdürülebileceği bir noktaya kadar bir aletli yaklaşma prosedürü kullanılarak hava araçlarının operasyonları 
için öngörülen bir pist. 

Ana pist /pistler: Şartlar müsait olduğunda diğerlerine nazaran kullanılması tercih edilen pist veya 
pistler. 

Annex: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayımlanan ve ICAO üyesi devletler tarafından 
uygulanması gereken standartları ve tavsiyeleri içeren Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi eki. 

Apron taksi yolu: Bir taksi yolu sisteminin, bir apron üzerinde bulunan ve apronda karşıdan karşıya bir 
taksi yolu sağlaması öngörülmüş bir bölümü. 

Araç yolu: Yalnızca araçların kullanımına ayrılmış, hareket alanında oluşturulmuş bir yüzey rotası. 

Ayrılmış paralel operasyonlar: Bir pistin yalnızca yaklaşmalar için ve diğerinin yalnızca kalkışlar için 
kullanıldığı, paralel veya paralele yakın aletli pistlerde eş zamanlı yapılan operasyonlar. 

Bağımlı paralel yaklaşmalar: Birbirine komşu, uzatılmış pist merkez hatları üzerinde uçan uçaklar ara-
sında radar ayırma minimalarının nasıl olacağının tarif edildiği paralel veya paralele yakın aletli pistlere eş 
zamanlı yapılan yaklaşmalar. 

Bağımsız paralel kalkışlar: Paralel veya paralele yakın aletli pistlerden eş zamanlı yapılan kalkışlar. 

Bağımsız paralel yaklaşmalar: Birbirine komşu uzatılmış pist merkez hatları üzerinde uçan uçaklar ara-
sında radar ayırma minimalarının nasıl olacağının tarif edilmediği paralel veya paralele yakın aletli pistlere 
eş zamanlı yapılan yaklaşmalar. 

Baret: Belirli bir mesafeden kısa bir ışık çubuğu gibi görünen, enine bir çizgi halinde birbirine yakın olarak 
yerleştirilmiş üç veya daha fazla havacılık yer ışığı. 

Beyan edilen mesafeler: Kalkış koşusu için mevcut pist mesafesi, mevcut kalkış mesafesi, mevcut hız-
lanma - durma mesafesi ve mevcut iniş mesafesi. 

Buz giderme hizmeti: Temiz yüzeyler sağlamak üzere don, buz veya karın uçaktan temizlendiği hizmeti. 

Buz önleyici hizmet: uçağın temiz yüzeylerinin sınırlı bir süre için don veya buz oluşumuna ve karın 
birikmesine karşı koruma aldığı hizmet. 

Değişken mesaj levhası: Önceden belirlenmiş birden fazla mesajı gösterebilecek veya (duruma göre) 
hiçbir mesajı göstermeyecek bir levha. 

Dış ana tekerlek açıklığı (OMGWS): Ana tekerleğin dış köşeleri arasındaki uzaklık. 

Durdurma Sistemi: Duramayarak pist sonundan çıkan uçağın hızını kesmek için tasarlanmış sistem. 

Elipsoit yükseklik (Geodetik yükseklik): Söz konusu noktanın içinden elipsoit dış dikme boyunca ölçü-
len, referans elipsoit ile ilgili yükseklik. 

Emniyet yönetim sistemi (SMS): Gerekli organizasyon yapısı, sorumlulukları, politikaları ve prosedürleri 
içeren, emniyetin yönetimine yönelik sistematik bir yaklaşım. 

Eşik: Pistin iniş için kullanılacak bölümünün başlangıcı.



7

11

Geçiş süresi (ışık): Belirli bir yönde ölçülen fiili ışık yoğunluğunun, ışık % 25’lik veya üzeri yoğunluklarda 
çalıştırıldığı durumlarda, bir güç kaynağı değişikliği sırasında % 50’den düşmesi ve tekrar % 50’ye ulaşması 
için gereken süre. 

Geodetik başlangıç noktası: Global referans sistemi/çerçevesi bakımından yerel referans sisteminin 
yerinin ve yönünün tanımlanması için gerekli minimum parametreler seti. 

Geoid: Kıtalar boyunca kesintisiz olarak uzanan, düzeltilmemiş ortalama deniz seviyesi (MSL) ile çakışan, 
dünyanın yerçekimi alanındaki eşit potansiyelli yüzey. 

Geoid dalgalanma: Geoid’in, matematiksel referans elipsoidinin üzerindeki (pozitif) veya altındaki (ne-
gatif) mesafesi. 

Not: Dünya Geodetik Sistemi -1984 (WGS-84) ile tanımlanan elipsoid ile ilgili olarak, WGS-84 elipsoid 
yükseklik ile ortometrik yükseklik arasındaki fark, WGS-84 geoid dalgalanmayı temsil etmektedir. 

Hafif trafik yoğunluğu: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatte hareket sayısının pist başına 15’den 
fazla olmadığı veya tipik olarak 20 toplam havaalanı hareketinden az olduğu durumlardaki trafik yoğunluğu. 

Hareket alanı: Bir havaalanının, manevra alanından ve aprondan / apronlardan oluşan, hava araçlarının 
kalkışı, inişi ve taksi yapması için kullanılacak bölümü. 

Hassas olmayan yaklaşma pisti: A tipi bir aletli yaklaşma operasyonuna uygun ve görüş mesafesinin 
en az 1000 m olduğu iniş operasyonlarına yönelik görsel yardımcıların ve görsel olmayan yardımcının / 
yardımcıların hizmet verdiği bir pist. 

Hassas yaklaşma pisti: “Aletli pist” tanımına bakınız. 

Hassas yaklaşma pisti, kategori I: Karar yüksekliğinin (DH) en az 60 m (200 ft) olduğu ve görüş mesa-
fesinin en az 800 m veya pist görüş mesafesinin en az 550 m olduğu operasyonlar için öngörülen, B tipi bir 
aletli yaklaşma operasyonuna uygun görsel yardımcılar ve görsel olmayan yardımcı (yardımcılar) ile hizmet 
veren bir pist. 

Hassas yaklaşma pisti, kategori II: Karar yüksekliğinin (DH), en az 30 m (100 ft) olmak üzere, 60 m’den 
(200 ft’ten) az olduğu ve görüş mesafesinin en az 300 m olduğu operasyonlar için öngörülen, B tipi bir aletli 
yaklaşma operasyonuna uygun görsel yardımcılar ve görsel olmayan yardımcı (yardımcılar) ile hizmet veren 
bir pist. 

Hassas yaklaşma pisti, kategori III: 

• Karar yüksekliğinin (DH) 30 m’den (100 ft’ten) az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin bulunmadığı 
ve pist görüş mesafesinin en az 175 m olduğu operasyonlar için öngörülen, 

• Karar yüksekliğinin (DH) 15 m’den (50 ft’ten) az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin bulunmadığı ve 
pist görüş mesafesinin 175 m’den az olduğu, fakat 50 m’den az olmadığı operasyonlar için öngörülen, 

• Hiçbir karar yüksekliğinin (DH) ve hiçbir pist görüş mesafesi sınırlamasının bulunmadığı operasyonlar 
için öngörülen, pist yüzeyine doğru ve pist yüzeyi boyunca B tipi bir aletli yaklaşma operasyonuna 
uygun iniş operasyonların yönelik görsel yardımcıların ve görsel olmayan yardımcının / yardımcıların 
hizmet verdiği bir pist.

Havaalanı bıkını: Bir havaalanının havadan konumunu göstermek üzere kullanılan havacılık bıkını. 

Havaalanı harita verileri (AMD): Havacılık kullanımlarına yönelik havaalanı bilgilerinin derlenmesi ama-
cıyla toplanan veriler. 

Havaalanı harita veri tabanı (AMDB): Yapılandırılmış bir veri seti olarak organize edilmiş ve düzenlen-
miş bir havaalanı harita verileri bütünü. 

Havaalanı rakımı: İniş alanının en yüksek noktasının rakımı. 
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Havaalanı referans noktası: Bir havaalanının tayin edilmiş coğrafi konumu. 

Havaalanı sertifikası: Bir havaalanının işletimi için SHGM tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde düzen-
lenen sertifika. 

Havaalanı tanıtma levhası: Havaalanının havadan tanınmasına yardımcı olacak, bir havaalanına yerleş-
tirilen bir levha. 

Havacılık bıkını: Yeryüzünde belirli bir noktayı işaret etmek üzere, sürekli veya fasılalı olarak, tüm azi-
mutlarda görülebilen bir havacılık yer ışığı. 

Havacılık yer ışığı: Bir uçak üzerinde gösterilen bir ışıktan başka, hava seyrüseferine yardımcı nitelikte 
özel olarak sağlanan herhangi bir ışık. 

Heliport: Tamamen veya kısmen, helikopterlerin gelişi, kalkışı ve yüzey hareketi için kullanılması öngö-
rülen, bir havaalanı veya bir yapı üzerinde / zeminde tanımlanmış bir alan. 

Hızlı çıkış taksi yolu: Dar açıyla piste bağlanmış ve iniş yapan uçakların, diğer çıkış taksi yollarında ulaşı-
lanlardan daha yüksek süratlerle sapmalarına olanak vermek üzere tasarlanmış, böylece pist işgal sürelerini 
azaltan bir taksi yolu. 

Işıklandırma sisteminin güvenilirliği: Tesisatın tamamının belirlenen toleranslar dâhilinde çalıştığı ve 
sistemin işlevsel bakımdan kullanılabilir olduğu olasılık. 

İniş alanı: Bir hareket alanının, hava araçlarının inişi veya kalkışı için öngörülmüş bölümü. 

İniş yönü göstergesi: İniş ve kalkış için mevcut durumda tayin edilen yönü görsel olarak gösteren bir alet. 

İnsan faktörleri prensipleri: Havacılık tasarımı, sertifikalandırma, eğitimi, faaliyetleri ve bakımı için ge-
çerli olan ve insan performansını doğru bir şekilde göz önünde bulundurmasıyla insan ve diğer sistem un-
surları arasında emniyetli bir arabirim arayan prensipler. 

İnsan performansı: Havacılık faaliyetlerinin emniyeti ve verimi üzerinde bir etkiye sahip olan insan be-
cerileri ve sınırlamaları. 

Kalkış koşusu için mevcut pist (TORA): Kalkış halindeki bir uçağın yerdeki koşusu için mevcut ve elve-
rişli beyan edilen pist uzunluğu. 

Kalkış pisti: Yalnızca kalkış için öngörülmüş bir pist. 

Kaplama sınıflandırma numarası (PCN): Tahditsiz operasyonlar için bir kaplamanın taşıma mukaveme-
tini ifade eden bir sayı. 

Kaydırılmış eşik: Bir pistin başlangıcında bulunmayan bir eşik. 

Kırılabilir cisim: Darbe anında, uçağa minimum tehlike oluşturacak şekilde kırılması, eğilmesi veya es-
nemesi öngörülen düşük kütleli bir cisim. 

Konma bölgesi: Pist eşiğinin ilerisinde bulunan ve uçakların iniş sırasında ilk temas etmesi istenilen pist 
bölümü. 

Kullanılabilirlik faktörü: Bir pistin veya pistler sisteminin kullanımının, yan rüzgar unsuru nedeniyle 
tahdit edilmediği zaman yüzdesi. 

Manevra alanı: Havaalanının, apronlar hariç olmak üzere, hava araçların kalkışı, inişi ve taksi yapması 
için kullanılacak bölümü. 

Mâniadan arındırılmış bölge (OFZ): İç yaklaşma yüzeyinin, iç geçiş yüzeylerin ve zorunlu olarak vaz-
geçilen (balked) iniş yüzeyinin üzerindeki hava sahası ve şeridin, hava seyrüseferi için gerekli olan düşük 
kütleli ve kırılabilir şekilde monte edilmiş bir mânia dışında herhangi bir sabit mânianın ihlal etmediği, bu 
yüzeylerle sınırlandırılan bölümü. 
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Mevcut hızlanma - durma mesafesi (ASDA): Kalkış koşusu için mevcut pistin uzunluğu ve varsa ilave-
ten durma uzantısının uzunluğu. 

Mevcut iniş mesafesi (LDA): İniş yapan bir uçağın yerdeki koşusu için mevcut ve elverişli beyan edilen 
pist uzunluğu. 

Mevcut kalkış mesafesi (TODA): Kalkış koşusu için mevcut pist uzunluğu ve varsa ilaveten aşma saha-
sının uzunluğu. 

Orta trafik yoğunluğu: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatte hareket sayısının pist başına sırasına 
göre 16 ile 25 arasında olduğu veya tipik olarak 20 ile 35 toplam havaalanı hareketi olduğu durumlardaki 
trafik yoğunluğu. 

Otonom Pist İhlali Uyarı Sistemi (ARIWS): Kullanımdaki bir pistin muhtemel ihlalini veya doluluğunu 
kendiliğinden tespit ederek uçuş ekibine veya araç operatörüne doğrudan uyarı veren sistem. 

Paralele yakın pistler: Uzatılmış merkez hatlarının yakınsama/sapma açısının 15 derece veya daha az 
olduğu, kesişmeyen pistler. 

Pist görüş mesafesi (RVR): Bir pistin merkez hattı üzerindeki bir uçağın pilotunun, pist yüzey işaretle-
melerini veya pistin şeklini veya merkez hattını gösteren ışıkları görebileceği mesafe. 

Pist koruma ışıkları: Pilotları veya araç sürücülerini, aktif bir piste girmek üzere oldukları konusunda ikaz 
etmesi amaçlanan bir ışık sistemi. 

Sabit ışık: Sabit bir noktadan bakıldığında sabit şiddette görünen bir ışık. 

Sertifikalı havaalanı: İşletmecisine SHGM tarafından bir havaalanı sertifikası verilmiş olan bir havaalanı. 

Şiddetli trafik yoğunluğu: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatte hareket sayısının pist başına sı-
rasına göre 26 veya daha fazla olduğu veya tipik olarak 35 toplam havaalanı hareketinden fazla olduğu 
durumlardaki trafik yoğunluğu. 

Taksi yolu kavşağı: İki veya daha fazla taksi yolunun birleşme yeri. 

Taksi yolu şeridi: Taksi yolunda faaliyette bulunan bir uçağı koruması ve kazaen taksi yolu dışına çıkan 
bir uçağa gelecek hasar riskini azaltması öngörülen bir taksi yolunu kapsayan bir alan. 

Tanıtma bıkını: Belirli bir referans noktasının tanımlanabilmesi için kodlu bir sinyal yayan bir havacılık 
bikını. 

Tehlike bikını: Hava seyrüseferine olan bir tehlikeyi belirtmek üzere kullanılan bir havacılık bikını. 

Tesirli şiddet: Yanıp sönen bir ışık için, aynı gözlem şartları altında aynı görüş mesafesini sağlayacak aynı 
renkteki sabit bir ışığın yoğunluğuna eşit olan şiddet. 

Uçak park yeri taksi şeridi: Bir apronun, taksi yolu olarak belirlenmiş ve yalnızca uçak park yerlerine 
ulaşım sağlaması öngörülmüş bir bölümü. 

Uçak referans baz uzunluğu: Sertifikalandırma otoritesi tarafından öngörülen ilgili uçak uçuş elkitabında 
veya uçak imalatçısının muadil verilerinde yer alan, maksimum onaylı kalkış kütlesinde, deniz seviyesinde, 
standart atmosfer koşullarında, sakin hava ve sıfır pist eğimi şartlarında kalkış için gereken minimum baz 
uzunluğu. 

Uçak sınıflandırma numarası (ACN): Bir uçağın, belirli bir standart taban için bir kaplama üzerindeki 
nispi etkisini ifade eden bir sayı. 

Yabancı Madde Kalıntısı (FOD): Hareket alanı içinde, operasyonel açıdan ve havacılık açısından hiçbir 
işlevi olmayan ve uçak operasyonları için tehlike oluşturabilecek cansız nesne. 
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Yan rüzgar: Pist merkez çizgisine dik açıyla gelen yüzey rüzgarı. 

Zorunlu olarak vazgeçilen (balked) iniş: Mânia kılerans irtifa/yüksekliğinin (OCA/H’nin) altındaki her-
hangi bir noktada beklenmedik bir şekilde vazgeçilen bir iniş manevrası. 

ACN: Uçak sınıflandırma numarası.  

APAPI: Kısaltılmış hassas yaklaşma yol göstergesi.  

ASDA: Mevcut hızlanma-durma mesafesi.  

ATS: Hava trafik hizmetleri.  

CBR: California taşıma oranı

cd: Kandela.  

CIE: Uluslararası Aydınlatma Komisyonu.  

cm: Santimetre.  

DME: Mesafe ölçüm tertibatı.  

ft: Foot.  

ILS: Aletli iniş sistemi.  

K: Kelvin derecesi.  

kg: Kilogram.  

km: Kilometre.  

km/h: Kilometre/saat.  

kt: Knot.  

LDA: Mevcut iniş mesafesi.  

MSL: Ortalama deniz seviyesi.  

MLS: Mikrodalga iniş sistemi.  

NM: Deniz mili.  

OCA/H: Mânia kılerans irtifa/yüksekliği.  

OFZ: Mâniadan arındırılmış bölge.  

OLS: Mânia sınırlama yüzeyi.  

OMWGS: Dış ana tekerlek açıklığı  

PAPI: Hassas yaklaşma yol göstergesi.  

PCN: Kaplama sınıflandırma numarası.  

RESA: Pist sonu emniyet alanı.  

RVR: Pist görüş mesafesi.  

TODA: Mevcut kalkış mesafesi.  

TORA: Kalkış koşusu için mevcut mesafe.  

VMC: Görerek meteorolojik koşulları.  

VOR: Çok yüksek frekanslı 360 dereceli radyo mesafesi. 



11

15

Havalimanı Planlaması: 

Bir havalimanı için mümkün olan en verimli plan; uçak, yolcu, kargo ve taşıt hareketleri için ihtiyaç 
duyulan kapasiteyi sağlayan; azami düzeyde yolcu, operatör ve personel rahatlığını temin eden, en düşük 
sermayeyi ve işletme harcamalarını gerektiren plandır. 

Havalimanı yer seçimindeki veya var olan bir yerin değerlendirilmesindeki başlangıç noktası, havalimanı-
na hangi amaçlarla gereksinim duyulduğunun tanımlanabilmesidir. 

Bu işlem, gelecekteki talep tahminleri ile yerleştirilecek trafiğin tipinin ve miktarının da göz önüne alın-
masını gerektirir. Detaylar; işletime ve ekonomiye ait tahminlerden çıkartılır. 

Yolcu ve kargo trafik tahminleri de havalimanı tipini ve işletim sistemlerini tanımlamak için gerekli hale 
getirir. Bu bilgilere dayanarak, esas yer seçim işlemi; havalimanı için gerekli olan alanın şekline ve büyüklü-
ğüne karar verilmesiyle başlayan birçok temel basamak içerir. 
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Bu aşamayı, gelişim için potansiyele sahip alanların belirlenmesi ve bunların değerlendirilmesi takip 
eder. 

Planlamada; pist ve taksi yolları, apronlar, uçak kapasitesi şartları, personelinin yolcu uğurlayıp karşı-
ladığı binalar, güvenlik görevlilerinin araştırmalarını yaptıkları ve yolcuların dinlenme, ihtiyaç ve alışveriş 
mekanlarını kapsamaktadır.

Uçak bakımı için bina ve parklar, yolcular, ziyaretçiler, uçak personeli ve tüm havalimanı nüfusu tarafın-
dan kullanılan taşıtlar için yol ve park yerleri, genel havacılık işletmeleri, hava kargolarının gönderilip alın-
dığı apronlar, binalar, ek ihtiyaçlar arasında sayılabilir.



13

17

Havalimanı Tasarımına Etki Eden Faktörler: 

Havalimanı tasarımına birçok faktör etkili olmakla birlikte bunların en önemlileri: 

• Yapılacak operasyon tipi, iklim şartları, ( özellikle rüzgâr dağılımıyla belirlenen pist/havalimanı kullanı-
labilirlik faktörü ve sınırlı alanda sis oluşumu) 

• Havalimanı sahası ve çevresinin topoğrafyası, 

• Hava trafiği kontrol hususları dahil olmak üzere, hizmet verilecek hava trafiğinin türü ve miktarı, 

• Havalimanı çevresinde hava trafik özellikleri, 

• Uçak performansı hususları ve başta gürültü olmak üzere çevresel hususlardır.

1- Uçuş Operasyon Tipi: 

Havalimanını, bütün meteorolojik koşullarda mı yoksa yalnızca görerek uçuş meteorolojik koşullarında 
mı kullanılacağına, gündüz ve gece mi yoksa yalnızca gündüz mü kullanılmasının amaçlandığına özellikle 
dikkat edilmelidir.

• Tüm meteorolojik şartlarda,

• Görerek meteorolojik şartlarda,

• Tam gün,

• Yalnız gündüz (gün doğumu, gün batımı)
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2 - İklim Şartları: 

Hava koşulları aynı bölgede bulunan iki saha arasında oldukça değişiklik gösterebilir. Rüzgar dağılımı, 
görüş mesafesi ve bulut tavanı gibi kriterler pist yönü belirlemede önceliklidir. Tüm meteorolojik şartlarda 
veya görerek meteorolojik şartlarda yapılacak işlemlerdeki gelişme ihtiyaçlarına karar vermede önemli bir 
yere sahiptir. 

Havacılıkta; sis, türbülans, aşırı sıcak - soğuk, şiddetli yağışlar vb. hava koşulları işletme verimliliğini ve 
düzenini oldukça etkileyen faktörlerdir. 

Rüzgâr Faktörü: Bir havalimanındaki pistlerin sayısı ve yönü, havalimanının kullanılabilirlik faktörü, havali-
manına hizmet vermesi öngörülen uçak için yüzde 95’ten  az olmayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Kullanılabilirlik Faktörü (Usability Factor): Bir pistin veya pistlerin yan rüzgar etkisi nedeniyle tehdit 
edilmediği zaman yüzdesidir.

ICAO Yan Rüzgar Pist İlişkisi

1200 - 1500 m 13 kn (≈ 24 km/sa)

≤1200 m 10 kn (≈ 18 km/sa)

≥1500 m 20 kn (≈ 37 km/sa)
Pist Uzunluğu Yan Rüzgar

Kullanılabilirlik faktörünün belirlenmesinde mümkün olduğu kadar geçmiş zaman süresini; mümkün ol-
maması durumunda ise en az 5 yıllık süreyi kapsayan etkili rüzgar dağılımına ait istatistikler esas kabul 
edilmelidir. Bu istatistikler günde eşit aralıklarla 8 defa belirlenmelidir

Yan Rüzgar (Cross Wind) Nedir? Pist merkez hattına dik açılardan esen yüzey rüzgarı anlamını gelir.

İkincil Pist: Kullanılabilirlik faktörünü yakalamak için gerektiğinde ikinci pist yapılmalıdır. Uzunluğu birin-
ci pistle aynı olmalıdır.

Sıcaklık: Sıcaklık artıkça hava yoğunluğu düşer. Düşen hava yoğunluğu, uçağın itme gücüne olumsuz etki 
yapar. Bu da pist uzunluğunun daha uzun yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. 

Pist uzunluğu ek olarak, havaalanı referans sıcaklığının, havaalanı rakımının standart atmosferindeki sı-
caklığı aştığı her 1°C sıcaklık için yüzde 1 oranında artırılmalıdır. 

Görüşü Etkileyen Meteorolojik Şartlar: 

Düşük görüş, uçuş operasyonlarını etkile-
yen önemli etmenlerden biridir. 

İşletme tarafından özel prosedürler oluştu-
rulması ve planlar yapılmasını gerektirir. 

Bu sebeple son 5 yıl incelemeye tabi tu-
tularak, sis ve yağış özellikleri belirlenmelidir. 
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3 - Havalimanı Sahası ve Çevresinin Topoğrafik Yapısı: 

Havalimanının ve çevresinin topoğrafik özellikleri incelenmelidir. Özellikle aşağıda belirtilen önemli hu-
suslar göz önünde bulundurulmalıdır.

• Mevcut ve gelecekteki arazi kullanımı. Söz konusu yön ve yerleşim, özellikle konut, okul ve hastane 
bölgeleri gibi hassas alanları mümkün olduğunca uçak gürültüsünden kaynaklanan rahatsızlıktan koru-
nacak şekilde seçilmelidir.

• Mania sınırlama yüzeylerine uygunluk.

• Mevcut ve gelecekte sağlanacak pist uzunlukları.

• Yapım maliyetleri ve

• İnişe yaklaşmaya yönelik uygun görsel ve görsel olmayan yardımcıların kurulma olasılığı.
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4 - Havalimanının Çevresindeki Hava Trafiği: 

Pistlerin konumlandırılması düşünülürken, hava seyrüseferle ilgili hususlar dikkate alınmalıdır. 

• Diğer havalimanı veya ATC yollarına yakınlığı

• Trafik yoğunluğu

• Hava trafik kontrol ve pas geçiş prosedürleri 

5 - Çevresel Faktörler: 

Bir pistin yer seçiminde; bölgenin genel ekolojisi ve top-
lulukların gürültüye duyarlı sahaları ve yaban hayatı dikkate 
alınmalıdır.

Havalimanı ve pist yönü belirleme konusunda bölgesel 
faktörler de çok önemlidir. 

Örneğin; endüstri alanları, oluşan rüzgarlara bağlı olarak 
yoğun dumanlara sebep olabilir. Sonuç olarak; bazı alanlarda 
görüş azalabilir ve VFR uçuş operasyonları engellenmiş olur. 

Doğal yaşam kaynakları, göller, nehirler ve kıyı alanlarına 
yakın olan sahalarda, kanalizasyon atıkları, çöplük, vb. olu-
şumlar, uçakların uçuş sırasında kuşlarla çarpışma ihtimalini 
arttırır. 

Bu tehlike hızlı ve büyük uçaklar için çok önemlidir. 

Havalimanı ve pist yön belirlemede kuş göç alanları ve kuş 
göç doğrultuları (özellikle kuğu ve kaz gibi büyük kuşların göç 
doğrultuları) dikkate alınmalıdır.
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Örnek Değerlendirme:

Kaş - Çukurbağ - Ağullu Mevkii Havalimanı Alternatif Alanı:

• Antalya’nın güneybatısında, il merkezine yaklaşık 190 km, Kaş İlçe merkezine yaklaşık 5 km Demre İlçe 
merkezine yaklaşık 45 km ve Kaş-Demre Karayoluna yaklaşık 2 km mesafede Kaş - Çukurbağ - Ağullu 
Mevkiinde yer almaktadır.

• Antalya Havalimanına yaklaşık 220 km Dalaman Havalimanına yaklaşık 160 km. mesafede yer almak-
tadır.

• Alternatifin bulunduğu bölge deniz seviyesinden ortalama 650 m yüksekliğindedir.

• Havalimanı alternatif alanı güney pist başı ile Meis Adası Havaalanı pist merkez hattı (Kaş güneyinde yer 
alan Yunanistan’a ait ada) arasındaki mesafe yaklaşık olarak 7.2 NM’dir.

• Alternatif Havalimanı alanı topoğrafik açıdan çok engebeli ve kayalık bir yapıya sahiptir.

• Bölgenin çoğunluğunun maki ve meşeden oluşan bitki örtüsüne sahip ormanlık alan olduğu tespit 
edilmiştir.

• Havalimanı alternatif alanının bulunduğu bölgede kısmen özel mülkiyetin olduğu yerel yetkililer tara-
fından şifahi olarak bildirilmiştir.

• Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman personelinin mahallinde yapmış 
oldukları incelemeler sonucu ekli haritada gösterilen alanlarda tarihi kalıntılara rastlanılmış olduğu 
bildirilmiş olup Havalimanı Yerleşiminde bu hususlara dikkat edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen Kaş İstasyonuna ait rüzgar verilerine göre % 95 üzeri 
hakim rüzgar yönleri;

• 1. sırada KuzeyDoğu-GüneyBatı (13 Knot için NE-SW % 98,93)

• 2. sırada KuzeyKuzeyDoğu-GüneyGüneyBatı (13 Knot için NNE-SSW % 98,58)

• 3. sırada DoğuKuzeyDoğu-BatıGüneyBatı (13 Knot için ENE-WSW % 98,27)

• 4. sırada Doğu-Batı (13 Knot için E-W % 96,91)

• 5. sırada Kuzey-Güney (13 Knot için N-S % 96,77)

• 6. sırada BatıKuzeyBatı-DoğuGüneyDoğu (13 Knot için ESE-WNW % 95,05) olarak hesaplanmıştır.

 Alternatifin bulunduğu alanın topografyası ve mania durumu da dikkate alınarak yapılan Pist yerleşimi; 
% 95 verimli hakim rüzgar yönlerinden 2.sıradaki KuzeyKuzeyDoğu- GüneyGüneyBatı (13 Knot için NNE-SSW 
% 98,58) yönüne göre mania ve topoğrafik yönünden daha uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Örnek Değerlendirme:

Boeing 737-800 tipi uçak (190 yolcu kapasiteli) referans alınarak yapılan değerlendirmede; 

• Yapılan pist boyu hesabında 2750 x 45 m. boyutlarında bir pistin söz konusu uçak tipinin operasyonla-
rına elverişli olabileceği,

• Pistin bu şekilde boyutlandırılması durumunda daha fazla yolcu ve yük kapasiteli uçaklara hizmet vere-
bileceğinden tahdit uygulanmadan daha fazla havayolu şirketine hitap edebileceği,

• Yurt dışı uçuşların genelde büyük yolcu kapasiteli uçaklarla gerçekleştirildiği göz önüne alındığında yurt 
dışı yolcu sayısına olumlu etkisinin olacağı,

• Söz konusu uçak tipine göre pistin tasarlanması halinde Pınarbaşı ve Ağullu köylerinin bir bölümlerinin 
kamulaştırma sınırlan içerisinde kalabileceği,

• Arazi topografyasının engebeli oluşundan dolayı yüksek miktarlarda kazı ve dolgu hareketlerine sebe-
biyet vereceğinden maliyetin yüksek mertebelere ulaşabileceği, tespit edilmiştir.
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Örnek Değerlendirme:

Embraer E190 - E195 tipi uçaklar (110 yolcu kapasiteli) referans alınarak yapılan değerlendirmede;

• Yapılan pist boyu hesabında 2100 x 45 m. boyutlarında bir pistin söz konusu uçak tipinin operasyonla-
rına elverişli olabileceği,

• Pistin bu şekilde boyutlandırılması durumunda Pınarbaşı ve Ağullu-köylerinden daha az alanın kamu-
laştırma sının içinde kalabileceği,

• Pistin boyutlarının küçük olmasından dolayı kazı ve dolgu hareketlerinin daha az olacağı,

• Pistin bu şekilde boyutlandırılması durumunda daha az yolcu ve yük kapasiteli uçaklara hizmet verebi-
leceğinden havalimanının hitap edeceği havayolu firması sayısının sınırlı olacağı, tespit edilmiştir.

Her iki Pist Boyu Alternatifi için;

• Havalimanı alternatif alanı olan Çukurbağ - Ağullu Mevkiinde, hakim rüzgar yönü esaslarında 1/25.000 
ölçekli topoğrafik haritalara yerleştirilen pist istikametine göre hazırlanan etüt amaçlı mania planında; 
iniş-kalkış koridorunda doğal maniaların bulunmadığı ancak pist merkez hattından 4 km. yarıçap dahili-
ni teşkil eden iç yatay düzlem ile iç yatay düzlemden sonra başlayan ve pist merkez hattından 6 km’lik 
%5 düşey eğimli bölgeyi kapsayan konik düzlemin bazı bölümlerinde doğal maniaların bulunduğu 
tespit edilmiştir.

• Havalimanının bulunduğu bölgenin sarp ve engebeli bir topografyaya sahip olması nedeniyle kazı-dol-
gu miktarlarının yüksek mertebelerde olabileceği düşünülmektedir. Kamulaştırma ve kazı dolgu çalış-
maları hesaplamasında pist uzunluğu dışında şerit saha boyuna uzunluğu, RESA ve yaklaşma ışıklarının 
alanlarının uzunlukları ve genişlikleri de dikkate alınmalıdır. Ayrıca Pınarbaşı Köyü yakınlarında bulunan 
katı atık depolama sahasının kaldırılması gerekmektedir.

• Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından alternatif Havalimanına ait pist başı koordinatlarının 
ve deniz seviyesine göre (MSL) yükseklik bilgilerinin kesinleştirilip (WGS84 formatında) Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi sonrasında Elektronik Dairesi Başkanlığı tarafından 
Seyrüsefer Yardımcı Cihazının muhtemel koordinatının bildirilmesini müteakip Aletli Alçalma Usulleri 
tasarım çalışmaları yapılabilecektir.

• Batı Antalya Havalimanı çalışmaları Kaş-Çukurbağ-Ağullu Mevkiilerinde SSY sistemlerinin tesisine ilişkin 
mahallinde uygun alanların olabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, Mobil VOR ile uçuş tesüerinin gerçekleş-
tirilmesinden sonra bir saha çalışması yapılması gerekmektedir.

• Müteakip çalışmalarda Havaalanı Yapım İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY - 14A) ve Sivil Ha-
vacılık Talimatları - Havaalanları Emniyet Standartları Talimatı (SHT - HES) hükümlerinin dikkate alınması 
gerektiği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak;

• Antalya İli, Kaş, Demre, Finike, Kumluca ve yöresinin sivil hava ulaşım ihtiyacının karşılanmasına yönelik 
olarak yapımı planlanan Batı Antalya Havalimanı için heyetimizce mahallinde yapılan etüd çalışmaları ne-
ticesinde Boeing 737-800 ve Embraer E190 - E195 tipi uçakların operasyonlarına müsait Havalimanı için;

• Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen rüzgar verileri neticesinde yapılan hesaplamalara göre 
belirlenen hakim rüzgar yönü esaslarında alternatif alan olarak belirlenen bölgeye pist yerleşimi sağ-
lanabilmektedir.

• Yaklaşma-kalkış tırmanış yüzeyinde doğal maniaların bulunmadığı ancak iç yatay ve konik düzlemin 
bazı bölümlerinde doğal maniaların bulunduğu tespit edilmiştir.

• Havalimanının bulunduğu bölgenin, çevresel ve mania koşullarında; SSY Sistemlerinin tesisine ilişkin 
mahallinde uygun alanların olabileceği, Mobil VOR ile uçuş testlerinin gerçekleştirilmesinden sonra bir 
saha çalışması yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

• Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından alternatif Havalimanına ait pist başı koordinatlarının 
ve deniz seviyesine göre (MSL) yükseklik bilgilerinin kesinleştirilip (WGS84 formatında) Devlet Hava 
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Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi sonrasında Elektronik Dairesi Başkanlığı tarafından 
Seyrüsefer Yardımcı Cihazının muhtemel koordinatının bildirilmesini müteakip Aletli Alçalma Usulleri 
tasarım çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.

• Arazi topografyasının engebeli oluşundan dolayı yüksek miktarlarda kazı ve dolgu hareketlerine sebe-
biyet vereceği, ayrıca arazi yapısının yüksek oranda kayalık olması nedeniyle yapım maliyetinin yüksek 
mertebelere ulaşabileceği değerlendirilmektedir.

• Bölgede yer alan altyapı tesislerinin (yol, ENH, kanal vb.) yapıların deplaselerinin yapılması gerektiği 
değerlendirilmiştir.

• Belirlenecek olan Havalimanı sınırları boyunca, MSHGP Ekl4’dc belirtilen Güvenlik kriterlerlerine göre iş-
lem yapılacağından, çevre tel örgü sonrası (mevcut fiziki konum ve durumlar hariç) 400 metreye kadar 
özel Güvenlik Bölgesi İlan Çalışmalarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

• Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman personelinin mahallinde yapmış 
oldukları incelemeler sonucu belirlenen tarihi kalıntılardan Havalimanı yerleşimine isabet edenlerle 
ilgili Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak taşınması veya 
korunmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.
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Havalimanı Referans Kodu (Havalimanı Kategorisi): 

Havalimanı referans kodu (havalimanı kategorisi) belirlemenin amacı; havalimanında uçuş operasyon ger-
çekleştirmesi öngörülen uçaklara gerekli havalimanı kolaylığı sağlamak amacıyla havalimanının özelliklerine 
ilişkin sayısız spesifikasyonu birbiriyle ilişkilendirmek için basit bir yöntem sağlamaktır. 

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLETİMİNDE BULUNAN HAVALİMANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

No Havalimanı

Annex-14 
Tablo 

1.1'e göre 
Referans 

Uzunuluğu 

Annex-14 
Part 1'e göre 
Hesaplanan 
Pist Boyu 

(m)

Mevcut 
Pist 

Boyutları 
(m)

* Mevcut Pistin 
Referans Uzunluğu 
(m) (Uçak Referans 

Baz Uzunluğu)

Kategori

1 Adana Havalimanı 1800 2088,04 2750x45 2370,65 4 D

2 Adıyaman Havalimanı 1260 1695,16 2500x45 1769,74 3 D

3 Ağrı Havalimanı 1800 2982,17 3000x45 1810,76 4 D

4 Amasya Merzigon Havalimanı 1800 2300,89 2927x45 2289,81 4 D

5 Ankara Esenboğa Havalimanı 1800 2540.3
3750x60

1657,16
4 E

3750x45 4 D

6 Antalya Havalimanı
1800 2101,67

3400x45
2911,98 4 D

3400x45

1800 2101,67 2900x45 2560x83 4 D

7 Balıkesir Körfez Havalimanı 1800 2049,86 3000x45 2634,33 4 D

8 Balıkesir Merkez Havalimanı Milli Savunma Bakanlığı Envanterindedir.

9 Batman Havalimanı 1800 2472,62 3048x45 2218,86 4 D

10 Bursa Yenişehir Havalimanı 1800 2135,73
2993x45

2522,51 4 D
2993x30

11 Çanakkale Havalimanı 1200 1609,03 1800x30 1342,42 3 C

12 Çanakkale Gökçeada Havalimanı 1800 2009,97 2040x45 1826,89 4 D

13 Denizli Çardak Havalimanı 1800 2520,32 3000x45 2142,58 4 D

14 Diyarbakır Havalimanı 1800 2561,91 3549x45 2493,53 4 D

15 Elazığ Havalimanı 1800 2640,92 3000x45 2044,74 4 D

16 Erzincan Havalimanı 1800 2728,89 3000x45 1978,83 4 D

17 Erzurum Havalimanı
1800 3020,88 3810x45 2270,20 4 D

1800 2142,87 3810x30 3200,38 4 C

18 Gaziantep Havalimanı 1800 2528,28
3000x48

2135,84
4 D

3000x30 4 C

19 Hatay Havalimanı 1800 2102,7 3000x45 2568,12 4 D

20
Isparta Süleyman Demirel 
Havalimanı

1800 2554,77 3000x45 2113,69 4 D

21 İstanbul Atatürk Havalimanı
1800 2006,71

3000x45
2690,98 4 D

3000x45

1800 2006,71 2600x60 2332,18 4 E

22
İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı

1800 2122,13
3240x45

2748,18 4 D
3240x45

23 Kahramanmaraş Havalimanı 1200 1580,46 2300x45 1746,33 3 D

24 Kars Havalimanı 1800 2979,66 3500x45 2114,34 4 D

25 Kayseri Havalimanı 1800 2638,51 3000x45 2046,61 4 D

26 Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Milli Savunma Bakanlığı Envanterindedir.
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DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLETİMİNDE BULUNAN HAVALİMANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

27 Konya Havalimanı 1800 2616,68
3348x45

2303,07 4 D
3348x45

28 Malatya Havalimanı 1800 2615,07 3350x45 2305,87 4 D

29 Mardin Havalimanı 1800 2477,57 2500x45 1816,29 4 D

30 Muğla Dalaman Havalimanı 1800 2057,13
3000x45

2625,02 4 D
3000x45

31 Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 1800 2046,91 3000x45 2638,13 4 D

32 Muş Havalimanı 1800 2808,82 3550x45 2274,98 4 D

33 Nevşehir Kapadokya Havalimanı 1800 2561,37 3000x45 2108,25 4 D

34 Samsun Çarşam Havalimanı 1800 1980,86 3000x45 2726,08 4 D

35 Siirt Havalimanı 1200 1615,85 2000,45x30 1485,62 3 C

36 Sinop Havalimanı 1200 1309,83 1652x30 1513,48 3 C

37 Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 1800 2861,1 3811x45 2397,61 4 D

38 Şanlıurfa GAP Havalimanı 1800 2629,94 4000x45 2737,71 4 D

39 Tekirdağ Çorlu Havalimanı 1800 2072,52 3000x45 2605,53 4 D

40 Tokat Havalimanı 1200 1538,55 1924x30 1500,64 3 C

41 Trabzon Havalimanı 1800 1982,6 2640x45 2396,85 4 D

42 Uşak Havalimanı 1800 2524,14 2560x30 1825,58 4 C

43 Van Ferit Melen Havalimanı 1200 2007,66 2750x45 1643,70 3 D

ÖZEL İŞLETİMDE BULUNAN HAVALİMANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1 Antalya Gazipaşa Havalimanı 1200 1375,05 2000x30 1745,39 3 C

2 Zonguldak Çaycuma Havalimanı 1200 1308,07 1881x30 1725,60 3 C

YAPIM AŞAMASINDA OLAN HAVALİMANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1 Zafer Bölgesel Havalimanı (DHMİ) 1800 2555,80 3000x45 2112,84 4 D

2 Çukurova Bölgesel Havalimanı (DHMİ) Uygulama Projeleri Onaylanmadı.

3 Kastamonu Havalimanı (DHMİ) 1800 1949,73 2250x45 2538,81 4 D

4 Iğdır Havalimanı 1800 2576,43 3000x45 2095,92 4 D

5 Bingöl Havalimanı 1800 2737,60 2300x45 1512,28 3 D

6 Şırnak Havalimanı 1800 2515,82 3000x45 2146,42 4 D

7 Hakkari Yüksekova Havalimanı 1800 3119,42 3200x45 1846,50 4 D

8 Ordu - Giresun Havalimanı Uygulama Projeleri Onaylanmadı.

NOTLAR:
* Piste inebilecek max. uçak Referans Baz Uzunluğu
1- Uçak Referans Uzunluğu, Pist Boyu Hesabı ve Kategorileri Annex-14'de belirtilen kriterlere göre hesaplanmıştır.
2- Çanakkale ve Sinop Havalimanı PAT Sahalarının gelişimi ile ilgili olarak; Çanakkale Havalimanı Pist Boyu 2350 m, Sinop Havalimanı Pist Boyu 2000 m 
olarak projelendirilmiş olup, DHMİ Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
3- 23.02.2012 tarihli ve 13775 sayılı yazınıza istinaden Havaalanlarının adı Havalimanı olarak düzeltilmiştir.

Kısaca, havalimanı referans kodu (havalimanı Kategorisi) belirleme havalimanı özellikleri ile temin edi-
len kolaylıkların, havalimanını kullanacak olan uçaklara elverişliliğine ilişkin birçok madde arasında karşılıklı 
ilişki kurmada kolay bir metodun temin edilmesidir. 
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Kritik Uçak Özellikleri: 

1 – Uçak Kanat Açıklığı Wingspan:

2 – Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS) Outer Main Gear Wheel Span:
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3 – Uçak Dingil Mesafesi (Wheelbase):

4 – Maximum Yükseklik (Maximum Height):

ICAO Standart Atmosfer Koşulları

1. Atmosfer kuru kabul edilmiştir.

2. Ortalama deniz seviyesindeki basınç 760 mm civa (29.93 inch) = 1013.25 milibardır.

3. Ortalama deniz seviyesindeki hava sıcaklığı 15oC

4. Ortalama deniz seviyesindeki hava yoğunluğu 1,225 kg/m3

5. Yer çekim ivmesi g= 980,665 cm/sn2

6. Tropopozun ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 11 km (36.000 ft)

7. Tropopozdaki sıcaklık -56.5 oC

8. Yükseklikle sıcaklık değişmesi (Lapse-rate)

• Ortalama deniz seviyesinden 5 km aşağı ve 11 km yukarıya (Tropopoza) kadar olan bölgede sıcak-
lık azalması her kilometrede 6,5 oC’dir.

• 11 km’den 20 km’ye kadar sıcaklık sabit kalmakta yani izotermal durum vardır.

• 20 km’den 32 km’ye kadar sıcaklık her km’de 1oC artar.

• 32-47 her km’de 2,8 oC artar.

• 47-51 0.0 sabit.

• 51-71 -2.8 azalır.

• 71-80 -2.0 azalır.
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5 – Uçak Referans Baz Uzunluğu:

Uçağın uçuş elkitabında veya uçak imalatçısının yayınladığı ve-
rilerinde yer alan, 

• Uçağın maksimum onaylı kalkış kütlesinde,

• Deniz seviyesinde, 

• Standart atmosfer koşullarında, 

• Sakin hava ve sıfır pist eğimi şartlarında kalkış için gere-
ken minimum baz uzunluğu.

Ö
R

N
EK

B-737-600 Kalkış için ihtiyaç duyulan mesafe 1887 m. İniş için ihtiyaç duyulan mesafe 1268 m.

B-737-800 Kalkış için ihtiyaç duyulan mesafe 2136 m. İniş için ihtiyaç duyulan mesafe 1600 m.

B-747-400 Kalkış için ihtiyaç duyulan mesafe 3322 m. İniş için ihtiyaç duyulan mesafe 2072 m.
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Havalimanı Referans Kodu, uçağın performans özellikleri ve ebatlarıyla ilgili iki bölümden oluşur.

Unsur 1: Uçak referans baz uzunluğuna dayanan bir rakam.  (1-2-3-4)

Unsur 2: Uçak kanat açıklığına dayanan bir harf.   (A-B-C-D-E-F) 

Tasarım amaçlı seçilen bir unsurun içindeki kod harfi veya rakamı, tesisin sağlanmış olduğu kritik uçak 
özelliği ile ilgilidir. 

Referans Kodu belirlenmeden önce havalimanının hizmet vermeyi amaçladığı uçaklar belirlenir. sonra 
kodun iki unsurları tanımlanır. 

Unsur 1’e ait kod numarası pisti kullanacak uçakların uçak referans baz uzunluklarının en yüksek 
değerine tekabül eden kod numarası seçilerek belirlenmelidir.

Kod Unsuru 1

Kod Numarası Uçak Referans Baz Uzunluğu

1 800 metreden az

2 800 metre ve üzeri ile 1200 metreden az

3 1200 metre ve üzeri ile 1800 metreden az

4 1800 metre ve üzeri

Örnek: Kod 4: Boing 747 – 400 Kalkış için ihtiyaç duyulan mesafe 3322 m. 

Unsur 2’ye ait kod harfi en büyük kanat açıklığına tekabül eden kod harflerinden pisti kullanacak 
olan uçaklar için seçilerek belirlenmelidir. 

Kod Unsuru 2

Kod Harfi Kanat Açıklığı

A 15 metreden az

B 15 metre ve üzeri ile 24 metreden az

C 24 metre ve üzeri ile 36 metreden az

D 36 metre ve üzeri ile 52 metreden az

E 52 metre ve üzeri ile 65 metreden az

F 65 metre ve üzeri ile 80 metreden az

Örnek: Kod E: Boing 747 – 400 (64,9)  Kod F: Airbus A380 (79,8)

Havalimanı kolaylığının öngörüldüğü uçağın özelliklerine uygun şekilde, havalimanı planlaması amacıyla se-
çilen bir Havalimanı Referans Kodu (Kategorisi) yani kod numarası ve harfi belirlenir. Ayrıca havalimanı referans 
kod numaraları ve harfleri, aşağı tablolar kapsamında atanan anlamlara haiz olur. 

Örnek: İstanbul Havalimanı Kategorisi 4F
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Pistlerin Fiziksel Özellikleri: 

Pistlerin Uzunlukları;

Pistlerin uzunlukları, o pisti kullanacak uçakların işletme gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte olma-
lı, mahalli şartların gerektirdiği düzeltmelerin (rakım, sıcaklık, pist eğimi, nem oranı, pist yüzey özellikleri 
vb.) tatbiki ile elde edilen ve ilgili uçakların işletme performansı özelliklerine göre tespit edilen en uzun 
mesafeden daha az olmamalıdır.     

İkincil Pist: İkincil bir pistin uzunluğu, ana pistlere benzer şekilde belirlenmelidir, ancak bu ikincil pisti 
en az % 95’lik bir kullanılabilirlik faktörü elde etmek amacıyla diğer piste veya pistlere ilaveten kullanması 
gereken uçaklar için elverişli olmalıdır. 

Pist Genişliği; 

Pist genişlikleri, operasyonların güvenliğini sağlamak için gerekli görülen asgari genişliklerdir. Pistlerin 
genişliğini etkileyen faktörler şunlardır:

• Bir uçağın konma sırasında merkez hattından sapması ihtimali;

• Yan rüzgâr koşulu;

• Pist yüzeyinin kontaminasyonu (örnek yağmur, kar, sulu kar veya buz);

• Kauçuk kalıntıları;

• Yan rüzgâr koşullarında kullanılan krap iniş yaklaşmaları;

• Kullanılan yaklaşma hızları;

• Görüş 
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Pist Genişliği; 

Pist genişlikleri, operasyonların güvenliğini sağlamak için gerekli görülen asgari genişliklerdir.

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

Kod
Numarası

4,5 metreye kadar 
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar
(9 metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar 
(15 metre hariç)

1a 18 m 18 m 23 m _

2a 23 m 23 m 30 m _

3 30 m 30 m 30 m 45 m

4 _ _ 45 m 45 m

a 
: Bir hassas yaklaşma pistinin genişliği, kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda en az 30 m olmalıdır.

Not-1: Genişliklerin belirlendiği kod numaraları ve OMGWS kombinasyonları, tipik uçak özellikleri için geliştirilmiştir.

Not-2: Pist genişliğini etkileyen faktörler Havaalanı Tasarımı Elkitabı (ICAO Doc.9157), Kısım 1’de yer almaktadır.

Pist Başı Numaralarının (Pist Tanıtma İşaretleri) Belirlenmesi: 

Havalimanlarında uçakların indiği pistlerin neye göre numaralandığını hiç düşündünüz mü? 

Bu numaralar aslında pistlerin isimleridir. 

• Numaralar pistin bulunduğu bölgedeki manyetik konuma karşılık gelir. 

• Manyetik konumu bulmak içinse pusulaya ihtiyaç vardır. 

Pusulanın  Kuzeyi 360,

  Güneyi 180,

  Batısı 270 

  Doğusu da 90’ı gösterir. 

Pistlerde pusuladaki dereceye en yakın 
değere göre isimlendirilir. 

Örneğin; 04-22 pistindeki rakamlar bahsi 
geçen pistin yaklaşık olarak 040 - 220 derece 
manyetik istikametlerinde olduğunu belirtir. 
Pist istikametleri belirlenirken en yakın 10 
dereceye tamamlanırlar.

Pist başı numaraları (pist tanıtım işareti) 
kullanılabilirlik faktörüne göre tespit edilen yö-
nün manyetik kuzey değeridir. Pusulada çıkan 
3 haneli sayı yuvarlanarak 2 haneye indirilir.

NW NE

SESW

N

18

36

9 27

S

W E
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0   ila 95°   dereceler arası: Önüne sıfır konularak; 01, 04, 05, 06, 09  şeklinde ilan edilir.

96 ila 360° dereceler arası: İlk iki rakam kullanılarak; 10, 13, 18, 22, 36  şeklinde ilan edilir.

• Küsuratlar; 0,5 dahil aşağıya 0,6 ve üzeri yukarı yuvarlanarak ilan edilir. 

• Havacılık kuralları gereği pist numaralar hep tek tek okunur. 

Örnek: 04/22 pisti sıfır-dört ve iki-iki diye okunur.

Dünya, coğrafi kuzey ve güney kutup noktaları ekseninde dönmektedir. Coğrafi kuzey ve güney kutu-
pları dünya üzerinden geçtiği varsayılan meridyen (boylam) çizgilerinin birleştiği noktaları ifade etmektedir. 
Kuzey ve güney kutupları dünya üzerinde birbirine zıt vaziyette yer almaktadır.

Manyetik Kuzey kutbu ise Kuzey Kanada da bulunan Ellesmere Adasında bulunmaktadır. Bunun anlamı 
pusulaya baktığınız zaman pusula iğnesinin kuzeyi gösterdiği yer Coğrafi Kuzey değil Manyetik Kuzey diye 
ifade ettiğimiz Ellesmere Adasıdır. 

Eğer coğrafi kuzey kutup noktasında elinizde bir pusula ile durursanız pusula iğnesi kuzey kutup noktasın-
dan 1000 km kilometre ötede bulunan Ellesmere adasını gösterecektir.
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Dünyanın manyetik kutupları sürekli hareket halindedir ve bazen senede 40 km hareket ettikleri dahi 
görülmektedir. 

2010 yılında ki sapmayla birlikte 21 Ekim 2010 22:00 z tarihinden itibaren aktif olmak üzere Atatürk 
Havalimanı’nın 18/36 pistlerini 17/35, 06/24 pistini ise 05/23 haline getirmiştir

Gerçek Kuzey Kutbu ve manyetik kuzey kutbunun zaman içerisindeki hareketi gösterilmiştir. 

Pist başı numaraları, pilota  belirtilen değerdeki manyetik kuzey açısına doğru uçulacağı veya inildiği 
bilgisini verir.
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1- İniş yapılan pist başı numarası pilota ne bilgisi veriyor?

......................................................................................................

........................................................................

2- Yandaki tabloda verilen bilgiler ışığında aşağıdaki soruları 
belirtilen yerlere cevaplayınız.

a- Pist Başı numaralarını yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

b- Rüzgar yönüne göre iniş yapılacak pist başı numarasını 
yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

1- İniş yapılan pist başı numarası pilota ne bilgisi veriyor?

......................................................................................................

........................................................................

2- Yandaki tabloda verilen bilgiler ışığında aşağıdaki soruları 
belirtilen yerlere cevaplayınız.

a- Pist Başı numaralarını yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

b- Rüzgar yönüne göre iniş yapılacak pist başı numarasını 
yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

1- İniş yapılan pist başı numarası pilota ne bilgisi veriyor?

......................................................................................................

........................................................................

2- Yandaki tabloda verilen bilgiler ışığında aşağıdaki soruları 
belirtilen yerlere cevaplayınız.

a- Pist Başı numaralarını yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................

b- Rüzgar yönüne göre iniş yapılacak pist başı numarasını 
yazınız?

......................................................................................................

.........................................................................
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Pist Çeşitleri:

Görüş Mesafesi (Rüyet): Atmosferik şartlara göre tayin olunan ve mesafe birimleri ile ifade edilen, gündüz-
leri ışıklandırılmamış, geceleri ışıklandırılmış belirli cisimlerin görüp teşhis edilebildiği mesafedir.

Pist Görüş Mesafesi (Runway Visual Range - RVR): Bir pistin merkez hattı üzerindeki bir uçağın pilotunun, pist 
yüzey işaretlemelerini, pistin şeklini veya merkez hattını gösteren ışıkları görebileceği mesafe.

Görsel bölüm

yükseklik

Yeterli görsel referans yok ise pas geçilir.

Pas Geçiş
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Karar Yüksekliği (Decision Height): Hassas yaklaşmada yerden görerek referans alarak inişin tamamla-
namayıp pas geçme prosedürünün uygulanmaya başlanacağı belirlenmiş irtifa ve yükseklik değeridir. (Kısa-
ca iniş yapılıp yapılmayacağına karar verilen yükseklik)

Yaklaşma Tiplerine Göre Pist Çeşitleri: 

1- Aletsiz Pist (Non-Instrument Runway) (VFR: Visual Flight Rules- Görerek Uçuş Kuralları): Görerek 
yaklaşma prosedürleri veya yaklaşımın sonrasında görerek meteorolojik koşullarda sürdürülebileceği bir 
noktaya kadar bir aletli yaklaşma prosedürü kullanılarak hava araçlarının operasyonları için öngörülen 
bir pist.

2- Aletli Pistler (Instrument Runway) (IFR: Instrumental Flight Rules- Aletli Uçuş Kuralları):  Aletli 
yaklaşma prosedürlerini kullanan uçakların operasyonları için öngörülmüş aşağıdaki pist türlerinden biri.

A- Hassas Olmayan Yaklaşma Pisti (Nonprecision Approach Runway): Direkt bir yaklaşma için yeterli 
olan, en azından istikamet bilgisi sağlayan görsel yardımcıların ve VOR, NDB gibi seyrüsefer yardımcı cihaz-
larının hizmet verdiği aletli yaklaşma prosedürlerini kullanan uçakların operasyonları için öngörülmüş pistler.

B- Hassas Yaklaşma Pistleri (Precision Approach Runway): ILS ve/veya MLS gibi seyrüsefer yardımcı 
cihazları ve görsel yardımcıların hizmet verdiği aletli yaklaşma prosedürlerini kullanan uçakların operasyon-
ları için öngörülmüş pistler. 

• Hassas yaklaşma pistleri de olumsuz hava şartlarındaki yaklaşma hassasiyet düzeylerine göre katego-
rilere ayrılmaktadır.

Hassas Yaklaşma Pist Kategorileri:

Cat I (Kategori I): Karar yüksekliğinin en az 60 m (200 ft), görüş mesafesinin en az 800 m veya pist 
görüş mesafesinin en az 550 m olduğu operasyonlara uygun olarak tesis edilmiş pistler,

Cat II (Kategori II): Karar yüksekliğinin 60 m – 30 m (200 ft – 100 ft) arasında olduğu, pist görüş mesa-
fesinin en az 300 m olduğu operasyonlara uygun olarak tesis edilmiş pistler,

Cat III (Kategori III) A - B – C ;

CAT III- A; Karar yüksekliğinin 30 m (100 ft)’ten az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin bulunmadığı ve 
pist görüş mesafesinin en az 175 m olduğu operasyonlara uygun olarak tesis edilmiş,

CAT III- B; Karar yüksekliğinin 15 m (50 ft)’ten az olduğu veya hiçbir karar yüksekliğinin bulunmadığı ve 
pist görüş mesafesinin 175 m – 50 m arasında olduğu operasyonlara uygun olarak tesis edilmiş,

CAT III- C; Hiçbir karar yüksekliğinin ve hiçbir pist görüş mesafesi sınırlamasının bulunmadığı operasyon-
lara uygun olarak tesis edilmiş, pist yüzeyine doğru ve pist yüzeyi boyunca ILS ve/veya MLS ile hizmet veren 
aletli pistler.
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Pist Çeşitleri:

Tek Pist

En uygun rüzgar yönüne göre tesis edilen bir adet pistin olduğu sistemdir. En basit pist düzenidir. Saatlik 
kapasiteleri VFR için 45-100 hareket, IFR için 40-50 harekettir. Kapasite uçak karışımına ve seyrüsefer yar-
dımcılarının varlığına bağlıdır.

Apron

C1 C2 C3 C4

Taksi Yolu

Kesişen Pistler

Üç tipi vardır: Yakın eşikte kesişenler, Merkezde kesişenler ve Uzak eşikte kesişenler. 

Bunlar şiddetli rüzgârlar değişik yönlerden estiği zamanlarda kullanılır. Sakin havalarda iki pistin birden 
kullanılması mümkündür. Kapasite, kesişme tipine ve stratejiye bağlıdır.
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Açık V Pistleri

Toplayıcı ve dağıtıcı olmak üzere iki tipi vardır. Şiddetli rüzgârlar bir yönde estiğinde tek piste dönüşürler. 

En yüksek kapasiteyi veren strateji halidir. 

26

80

14

32

3400 X 60

3400 X 60
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Paralel Pist

Dünyada paralel pist uygulamaları en fazla 5 pist 
olarak gerçekleştirilmektedir. Orta ve uzak konumda-
ki paralel pistlerde iniş ve kalkış hareketleri bağım-
sızdır. Yakın pistlerde ise iniş ve kalkış hareketlerini 
gerçekleştiren uçaklar birbirinden etkilenmekte ve 
kapasite düşmektedir. 

Paralel, aletsiz pistlerin eş zamanlı kullanılması ön-
görüldüğünde, bunların merkez hatları arasındaki mi-
nimum mesafe aşağıdaki değerlerden az olmamalıdır:

• Büyük olan kod numarasının 3 veya 4 olduğu 
durumlarda 210 m,

• Büyük olan kod numarasının 2 olduğu durumlarda 150 m,

• Kod numarasının 1 olduğu durumlarda 120 m.

Paralel, aletli pistlerin eş zamanlı kullanılması öngörüldüğünde, bunların merkez hatları arasındaki 
minimum mesafe aşağıdaki değerlerden az olmamalıdır:

Bağımsız paralel yaklaşmalar için 1035 m.
Birbirine komşu uzatılmış pist merkez hatları üzerinde uçan uçaklar arasında radar ayırma minimalarının 

nasıl olacağının tarif edilmediği paralel veya paralele yakın aletli pistlere eş zamanlı yapılan yaklaşmalar.

Bağımlı paralel yaklaşmalar için 915 m.
Birbirine komşu, uzatılmış pist merkez hatları üzerinde uçan uçaklar arasında radar ayırma minimalarının nasıl 

olacağının tarif edildiği paralel veya paralele yakın aletli pistlere eş zamanlı yapılan yaklaşmalar.

Bağımsız paralel kalkışlar için 760 m.
Paralel veya paralele yakın aletli pistlerden eş zamanlı yapılan kalkışlar.

Ayrılmış paralel operasyonlar için 760 m.
Bir pistin yalnızca yaklaşmalar için ve diğerinin yalnızca kalkışlar için kullanıldığı, paralel veya paralele 

yakın aletli pistlerde eş zamanlı yapılan operasyonlar.

VFR & IFR Arrivals

VFR & IFR Departures

VFR Departures
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Pist Eğimleri:

Boyuna Eğimler:

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için, bir pistin merkez hattı boyunca 
maksimum ve minimum rakım arasındaki farkın pist uzunluğuna bölünmesiyle hesaplanan eğim aşağıdaki 
oranı aşmamalıdır:

• Kod numarası 3 veya 4 olan pistlerde % 1

• Kod numarası 1 veya 2 olan pistlerde % 2

27.4 27.4

26.9
23

26

28.4

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için, boyuna eğim, pistin hiçbir bölümü 
boyunca aşağıdaki oranları aşmamalıdır: 

• Kod numarasının 4 olduğu durumlarda % 1,25 ancak pist uzunluğunun ilk ve son çeyreğinde boyuna 
eğim % 0,8’i aşmamalıdır,

• Kod numarasının 3 olduğu durumlarda % 1,5 ancak bir hassas yaklaşma pisti kategori II veya III‘ ün 
uzunluğunun ilk ve son çeyreğinde boyuna eğim % 0,8’i aşmamalıdır,

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda % 2.

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için, boyuna eğim değişikliklerinin 
önlenemediği durumlarda, birbirini takip eden iki eğim arasındaki bir eğim değişikliği aşağıdaki oranları 
aşmamalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda % 1,5, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda % 2. 
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Enine Eğimler:

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için, en hızlı su drenajını geliştirmek 
için pist yüzeyine, yağmurla en sık bağlantılı olan rüzgâr yönünde yüksekten alçağa tek bir balıksırtının hızlı 
drenaj sağlayabileceği durum haricinde, uygulanabildiği takdirde, kavis verilmelidir. Enine eğimin aşağıdaki 
şekilde olması idealdir: 

• Kod harfinin C, D, E veya F olduğu durumlarda % 1,5,                                                                                              

• Kod harfinin A veya B olduğu durumlarda % 2,

Fakat her halükarda, duruma göre, % 1,5’i veya % 2’yi aşmamak ve daha düz eğimlerin gerekli olabile-
ceği pist veya taksi yolu kesişmelerinde hariç olmak üzere % 1’den az olmamalıdır. 

Kavis verilmiş bir yüzey için merkez hattının her bir tarafındaki enine eğim simetrik olmalıdır.

Not: Yan rüzgâr ortamının bulunduğu ıslak pistlerde, zayıf drenajdan kaynaklanan su planlama sorunu 
vurgulanmalıdır. 

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak veya yenilenecek pistler için enine eğim, uygun drenaj ihtiya-
cının dikkate alınarak düzgün geçişin sağlanması gerektiği başka bir pist veya taksi yolu ile bir kesişmede 
hariç olmak üzere bir pistin uzunluğu boyunca esasen aynı olmalıdır. 

Pist Yüzeyi:

Yüzey pürüzleri, bir uçağın kontrol edilmesi sırasında aşırı sallanmaya, yunuslamaya, titremeye veya de-
ğişik zorluklara sebep olarak, kalkışı ve inişi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Pist yüzeyi, frenleme kaybına sebep olmayacak ve uçağın kalkışını veya inişini olumsuz olarak etkileye-
cek pürüzlü bir yapıda olmayacak şekilde inşa edilmelidir. 
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Örnek: Muğla Bodrum Milas Havalimanı

Not: Yeni bir yüzeyin ortalama yüzey dokusu derinliği en az 1 mm olmalıdır.

Kaplamalı bir pistin yüzeyi, yapıldığı ya da yeniden kaplandığı hallerde, yüzey sürtünme özelliklerinin 
tasarım amaçlarına ulaştığının tespiti değerlendirilmelidir. 

Yeni veya yüzeyi yenilenmiş bir kaplamalı pistin yüzey sürtünme özelliklerine ait ölçümler, kendinden 
ıslatmalı nitelikler kullanılarak bir sürekli ölçüm tertibatı ile yapılmalıdır. 

Gerekli yüzey sürtünme özelliklerinin sunulmasında makro doku ve mikro doku dikkate alınmaktadır. 

Pist Mukavemeti:

Bir pist, hizmet vermesi öngörülen uçakların; trafik, ağırlık, basınç vb. dayanacak kapasiteye sahip olmalıdır.

Apron (ramp) kütlesi 5700 kg’dan fazla olan uçaklar için öngörülen bir kaplamanın taşıma mukavemeti, 
aşağıdaki bilgilerin tümünü rapor ederek uçak sınıflandırma numarası - kaplama sınıflandırma numarası 
(ACN-PCN) metodu kullanılarak havacılık bilgi servislerine sunulmalıdır:

Uçak Sınıflandırma Numarası (ACN): Bir uçağın, belirli bir standart taban için bir kaplama üzerindeki 
nispi etkisini ifade eden bir sayı.

Kaplama Sınıflandırma Numarası (PCN): Tahditsiz operasyonlar için bir kaplamanın taşıma mukaveme-
tini ifade eden bir sayı.
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ACN-PCN tespiti için 
kaplama türü:

R
F

Sert Kaplama

Esnek Kaplama

Not: Mevcut yapı bir kompozit veya standart dışı ise bu 
yönde bir not ilave edilir.

A

B

C

D

Taban mukavemet 
kategorisi:

Yüksek muavemet: K = 150 MN/m3 ile karakterize edilir ve sert kaplamalar için 120 

MN/m3'nün üzerindeki tüm K değerlerini temsil eder ve CBR = 15 ile karakterize 

edilir ve esnek kaplamalar için 13'ün üzerindeki tüm CBR değerlerini temsil eder.

Orta mukavemet: K= 80 MN/m3 ile karakterize edilir ve sert kaplamalar için 60-

120 MN/m3 arası bir K kapsamını temsil eder ve CBR = 10 ile karakterize edilir ve 

esnek kaplamalar için 8-13 arası bir CBR kapsamını temsil eder.

Düşük mukavemet: K= 40 MN/m3 ile karakterize edilir ve sert kaplamalar için 25-

60 MN/m3 arası bir K kapsamını temsil eder ve CBR = 6 ile karakterize edilir ve 

esnek kaplamalar için 4-8 arası bir CBR kapsamını temsil eder.

Çok düşük mukavemet: K= 20 MN/m3 ile karakterize edilir ve sert kaplamalar için 

25 MN/m3 altındaki tüm K değerlerini temsil eder ve CBR = 3 ile karakterize edilir 

ve esnek kaplamalar için 4'ün altındaki tüm CBR değerlerini temsil eder.

T

U

Değerlendirme 
metodu:

Teknik değerlendirme: Kaplama özelliklerinin belirli bir incelemesini ve kaplama 

davranışı teknolojisinin uygulanmasını temsil eder.

Uçak tecrübesinin kullanılması: Düzenli kullanım altında yeterli şekilde desteklenen, 

uçakların belirli tipine ve kütlesine ilişkin bir bilgiyi temsil eder.

W
X
Y
Z

Kabul edilebilir 
azami lastik basıncı 

kategorisi:

Sınırsız: Basınç sınırı yok

Yüksek: 1,75 MPa ile sınırlı

Orta: 1,25 MPa ile sınırlı

Düşük: 0,50 MPa ile sınırlı

Örnek:

Kaplama Sınıflandırma Numarası (PCN’i) 80 olan;

• sert bir kaplama ile kaplı ve 

• orta mukavemete sahip bir taban üzerinde oturan 

• herhangi bir lastik basıncı sınırlaması bulunmadığı 

• teknik değerlendirme yoluyla rapor edilen bilgi yukarıdaki şekilde ifade edilir:

PCN 80 / R / B / W / T
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Örnek Antalya Havalimanı:

LTAI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA
1 Apron surface and strength Apron 1: Surface: Concrete Strength: PCN 110/R/A/W/T - 84/R/A/X/T 

(See LTAI PRKG-A)
Apron 2 and 3: Surface: Concrete Strength: PCN 110/R/A/W/T

2 Taxiway width, surface and 
strength

TWY A, B2, B3, C, C1, D, E, F, G, H
Width: 23M Strength: PCN 84/R/A/X/T

TWY B, B1, D
Width: 23M Strength: PCN 110/R/A/W/T

TWY C2, N, P, S, T, U, V, Y, Z
Width: 24M Strength: PCN 110/R/A/W/T

TWY H1, K  Width: 23M Strength: LCN 45

TWY M  Width: 30M Strength: PCN 110/R/A/W/T

TWY J, L, D2  Width: 45M Strength: PCN 110/R/A/W/T
Surface of all TWYs: Concrete

3 Altimeter Check Point loca-
tion and elevation

At Apron 1,3: 54 M   Apron 2: 56 M

4 VOR checkpoints See AD Chart

5 INS checkpoints See AD Parking Charts

6 Remarks NIL

TWY (A. B2. B3. C. C1. D. E. F. G. H) PCN 84 / R / A / X / T

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

APRON (2. 3)        PCN 110 / R / A / W / T

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

TWY (J. L. D2)        PCN 110 / R / B / W / T

………………………………………………………………...………………………………………………………………...

………………………………………………………………...………………………………………………………………...
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Pist Banketleri:

Banket: Pist, Apron ve Taksi yolları kaplaması ile bitişiğindeki yüzey arasında geçiş sağlayacak şekilde 
hazırlanmış kaplamalı alan.

• Pist banketleri, kod harfi D, E ve F olan ve pist genişliği 60 m’den az olan bir pist için sağlanmalıdır. 
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Banket Genişliği: OMGWS (Dış ana tekerlek açıklığı) değeri 9 metre ile 15 metre arası (15 metre hariç) 
olan uçaklar için pist banketleri, pistin ve banketlerinin toplam genişliği en az aşağıdaki değerlere sahip 
olacak şekilde pistin her bir tarafında simetrik olarak uzanmalıdır:  

• Kod harfi D veya E olduğunda 60 m; 

• Kod harfi F ve iki veya üç motorlu uçaklar olduğunda 60 m; 

• Kod harfi F ve dört (veya daha fazla) motorlu uçaklar olduğunda 75 m. 

Banket
7,5 m

Banket
7,5 m

Pist
45 m+ +

Banket
7,5 m

Banket
7,5 m

Pist
60 m+ +

Eğim: Piste bitişik olan banketin yüzeyi, pistin yüzeyi ile aynı hizada olmalıdır ve pistin enine eğimi yüzde 
2.5’i aşmamalıdır. 

Dayanıklılık (mukavemeti): Pist kenarı ile pist merkez çizgisinden 30 m uzaklık arasındaki Bir pist ban-
keti, herhangi bir uçağın pistten çıkması durumunda, söz konusu uçağa yapısal bir hasar/zarar vermeksizin, 
söz konusu uçağı ve banket üzerinde çalışabilecek olan yer araçlarını destekleyebilecek şekilde hazırlanmalı 
veya inşa edilmelidir. 

Amaç: Pist kaplamasının kenarlarını korumak, jet blasttan kaynaklanan toprak erozyonunu önlemek, jet 
motorlarına yönelik yabancı cisim hasarını/zararını (FOD) azaltmak vb.
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Pist Dönüş Alanları:

Bir pistin sonuna bir taksi yolu veya bir taksi yolu dönüşü hizmet vermediği durumlarda, uçakların 180 
derecelik dönüşlerini kolaylaştıracak bir pist dönüş alanı sağlanmalıdır.

Bu alanlar, pistin uzunluğunun tamamına ihtiyacı olmayan uçakların pistte taksi yapma süresini ve mesa-
fesini azaltmak üzere bir pist boyunca sağlandığı takdirde de yararlı olabilir.

Pist dönüş alanı, pistin ya sağ ya da sol tarafına ve pist kaplamasına pistin her iki ucunda ve gerekli gö-
rülen bazı ara yerlerde bitişik halde konumlandırılabilir.

Pist Dönüş Alanı İşaretlemeleri:

• Pist dönüş alanının tasarımında kullanılacak burun dümeni açısı 45 dereceyi aşmamalıdır. 

• Pist dönüş alanının pist ile kesişme açısı 30 dereceyi aşmamalıdır. 
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Dönüşün başlatılması, kaptan pilotun normal pozisyonunun sol koltukta olması nedeniyle, dönüş alanının 
pistin sol tarafına konumlandırılmasıyla kolaylaşacaktır. 
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Bir pist dönüş alanının tasarımı, dönüş alanını kullanması öngörülen uçağın kokpiti, dönüş alanı işaretle-
mesinin üzerinde kaldığında, uçak iniş takımının herhangi bir tekerleği ile dönüş alanının kenarı arasındaki 
Kılerans mesafelerine dikkat edilmelidir.

 

64o

YX
2 FT

R-6 KANAT

R-5 BURUN

A

180o DÖNÜŞ İÇİN MİNİMUM 
KAPLAMA GENİŞLİĞİ (ANA İNİŞ 

TAKIMLARI DIŞTAN DIŞA)

R-4 KANAT U
CU

R-
3 

BU
RU

N
 D

İK
M

ES
İ

NOT: Genişliği Planlamak İçin
Kullanılacak Uçak Tiplerini Baz Alın

70o MAX

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

Kod Numarası
4,5 metreye kadar
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar (9 

metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar 
(15 metre hariç)

Kılerans 1,5 metre 2,25 metre 3ma veya 4mb 4 metre

a
: Dönüş alanının 18 metreden daha az bir tekerlek tabanı olan uçaklar tarafından kullanılması halinde

b
: Dönüş alanının 18 metreden daha fazla bir tekerlek tabanı olan uçaklar tarafından kullanılması halinde

Not: Dingil mesafesi, burun tekerleği ile ana tekerleğin geometrik merkezi arasındaki mesafe demektir.
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Pist Dönüş Alanının İşaretlemesi: 

Bir pist dönüş alanı işaretlemesi, bir pist dönüş alanının sağlandığı durumlarda, bir uçağın 180 derecelik 
bir dönüşü tamamlayabilmesi ve pist merkez hattına hizalanmasını sağlamak üzere sürekli rehberlik için 
yapılmalıdır. 

Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda değme noktasının en az 60 metre ötesine kadar ve kod 
numarasının l veya 2 olduğu durumlarda en az 30 metre ötesine kadar pist merkez hattı işaretlemesine 
paralel uzanmalıdır.

Bir pist dönüş alanı üzerindeki boyuna ve enine eğimler, yüzeyde su birikintilerini önlemek ve yüzey 
suyunun hızla boşaltılmasını kolaylaştırmak için yeterli olmalıdır. Eğimler, bitişik pist kaplama yüzeyindeki 
eğimler ile aynı olmalıdır. 

Bir pist dönüş alanının mukavemeti, en azından hizmet verdiği bitişik pistin mukavemetine eşit olmalı 
ve dönüş alanının, sert dönüşler ve bunun sonucunda kaplama üzerinde daha yüksek baskılar yapan yavaş 
hareket eden trafiğe maruz kalacağı dikkate alınmalıdır. 

Bir pist dönüş alanının yüzeyi, dönüş alanını kullanan bir uçağa zarar verebilecek düzensizliklere sahip 
olmamalıdır. 

Bir pist dönüş alanının yüzeyi, en az yanında bulunduğu pistin yüzeyi kadar olmak üzere, yüzey sürtünme 
özellikleri sağlayacak şekilde yapılmalıdır ya da yenilenmelidir. 

Pist dönüş alanlarına ait banketler 

Pist dönüş alanları, dönüş alanını kullanması öngörülen ve gerektirdiği şartlar açısından en zorlu uçağın 
jet akımının neden olduğu yüzey erozyonunu ve uçak motorlarına gelebilecek yabancı cisim zararını önle-
mek için gerekli olan genişlikte banketlerle donatılmalıdır. 

Not: Minimum olarak, banketlerin genişliği, gerektirdiği şartlar açısından en zorlu uçağın dış motorunu 
kapsamalı ve böylece ilgili pist banketlerinden daha geniş olabilir. 

Pist dönüş banketlerinden mukavemeti, hizmet vermesi öngörülen uçağın zaman zaman geçmesine, 
uçağa ve bankette çalışabilecek destekleyici yer araçlarına yapısal zarara neden olmaksızın dayanabilmelidir. 
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Pist Şeritleri (Strip):

Pist şeritleri, pist merkez hattından belirli bir uzaklıkta yanlara doğru, eşikten önce boylamsal olarak ve 
pist sonunun ilerisinde uzanmaktadır. Pist şeritlerinin yapılmasının amacı, uçakları tehlikeye sokabilecek 
cisimlerden arınmış bir alan sağlamaktadır. 

Pistten çıkan bir uçağın göreceği hasar riskini azaltma, kalkış veya iniş operasyonları sırasında üzerinden 
uçan uçakları koruma için öngörülmüş, pisti ve (varsa) durma uzantısını (SWY) içeren belirli bir alanı belirtir.

Pist Şerit Uzunlukları: 

Bir şerit, eşiğin öncesinde ve pist sonunun ya da (varsa) durma uzantısının(SWY) ilerisinde en az aşağıda 
belirtilen mesafe kadar uzanmalıdır: 

• Kod numarasının 2, 3 veya 4 olduğu durumlarda 60 metre, 

• Kod numarasının 1 olduğu ve pistin aletli olduğu durumlarda 60 metre,  

• Kod numarasının 1 olduğu ve pisti aletsiz olduğu durumlarda 30 metre. 

Pist Şerit Genişlikleri: 

Bir hassas yaklaşma pistini içeren bir şerit, uygulanabildiği durumlarda, pistin merkez hattının ve şeridin 
uzunluğu boyunca uzanan merkez hattının her bir tarafında yanlamasına en az aşağıda belirtilen mesafeler 
kadar uzanmalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 140 m, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda 70 m. 
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Hassas olmayan bir yaklaşma pistini içeren bir şerit, pistin merkez hattının ve şeridin uzunluğu boyunca 
uzanan merkez hattının her bir tarafında yanlamasına en az aşağıda belirtilen mesafeler kadar uzanmalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 140 m, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda 70 m. 

Aletsiz bir pisti içeren bir şerit, pistin merkez hattının her bir tarafında ve şeridin uzunluğu boyunca uza-
tılan merkez hattında en az aşağıda belirtilen mesafe kadar uzanmalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 75 m, 

• Kod numarasının 2 olduğu durumlarda 40 m, 

• Kod numarasının 1 olduğu durumlarda 30 m. 

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions) Örnek Hesaplama:

Pist Boyutu: 3500 X 60 (Kategori 4D)

Stopway Boyutu: 60 X 60

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions): ?



51

55

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions) Örnek Hesaplama:

Pist Boyutu: 3500 X 60 (Kategori 4D)

Stopway Boyutu: 60 X 60

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions): ?

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions) Örnek Hesaplama:

Pist Boyutu: 3500 X 60 (Kategori 4D)

Stopway Boyutu: 60 X 60

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions): ?

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions) Örnek Hesaplama:

Pist Boyutu: 3500 X 60 (Kategori 4D)

Stopway Boyutu: Mevcut Değil

Şerit Saha Boyutları (Strip Dimensions): ?
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Pist Şeritlerinin Üzerindeki Cisimler:

Bir pist şeridi üzerinde uçaklara tehlikeli olabilecek şekilde bulunan bir cisim, mania olarak kabul edilmeli 
ve kaldırılmalıdır. 

Hava seyrüseferi için gerekli olan ya da uçak emniyeti açısından gereklilik arz eden ve pist şeridi üzerinde 
konumlandırılması şart olan ve ilgili kırılabilirlik şartlarına uygun olan görsel yardımcılar dışında hiçbir sabit 
cismin bir pist şeridi üzerinde bulunmasına izin verilmemelidir. 

Hava seyrüsefer ve uçak emniyeti amaçları doğrultusunda gerekli olan görsel yardımcılar dışındaki her-
hangi bir sabit cismin, aşağıdaki koşullarda, pist şeridinde bulunması yasaktır: 

• Kod numarasının 3 - 4  kod harfi F olduğu hallerde I - II veya III kategorilerindeki bir hassas yaklaşma 
pistinin pist merkez hattından itibaren 77.5 metre içerisinde

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu hallerde I, II veya III kategorilerindeki bir hassas yaklaşma pistinin 
pist merkez hattından itibaren 60 metre içerisinde veya

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu hallerde I kategorisindeki bir hassas yaklaşma pistinin pist merkez 
hattından itibaren 45 metre içerisinde.

Pist Şeritlerinin Üzerindeki Drenajlar:

Not-1: Kazara pist dışına çıkan bir uçağın zarar görmesini önlemek amacıyla, bir pist şeridinde bulunan 
drenajların yerine ve tasarımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Uygun bir şekilde tasarlanmış drenaj kapak-
ları gerekebilir. Bakınız Doc 9157 Kısım 1 

Not-2: Üstü açık veya kapalı yağmur suyu isale hatlarının döşendiği durumlarda, bu yapıların mania ola-
rak değerlendirilmemeleri için çevrelerindeki yer seviyesini geçmemelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Uygun drenaj için gerekli görülen durumlarda, pist şeridinin tesviye edilmemiş kısmında üstü açık yağmur 
suyu isale hattına izin verilebilecek olup, konumu piste mümkün olduğunca uzak olmalıdır.  

Not-3: Yabani hayvanları özellikle de kuşları çekmemek için, üstü açık su isale hatlarının tasarım ve ba-
kımına özel dikkat gösterilmesi gerekir. Gerekirse üstleri bir ağ ile kapatılabilir. 
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Enine Eğimler 

Şeridin tesviye edilecek olan kısmında bulunan enine eğimler, yüzeyde su birikmesini önleyecek kadar 
yeterli olmalı, ancak, aşağıdaki oranları aşmamalıdır: 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu hallerde % 2.5 ve 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu hallerde % 3; ancak, suyun tahliye edilmesini kolaylaştırmak üzere, 
pist, banket veya durma sahası kenarından dışarıya doğru ilk 3 metredeki eğimlerin, pistin dışındaki 
yönden ölçüldüğü üzere negatif olması ve % 5 kadar büyük olabileceği durumu hariç tutulmaktadır. 

Herhangi bir şeritten sonrasında tesviye edilecek olan herhangi bir kısmına yönelik enine eğimler, pistin 
dışındaki yönden ölçüldüğü üzere, yukarıya veya aşağıya doğru % 5’i aşmamalıdır. 

Pist Şeritlerinin Mukavemeti:

Bir pistin şeridinin, pistin merkez hattından ve uzatılan merkez hattından en az: 

• Kod numarası 3 veya 4 olduğu durumlarda 75 m, 

• Kod numarasının 2 olduğu durumlarda 40 m, 

• Kod numarasının 1 ve pistin aletli olduğu durumlarda 40 m, 

• Kod numarasının 1 ve pistin aletsiz olduğu durumlarda 30 m, dahilindeki bölümü 

Bir uçağının pistten çıkması durumunda, pistin hizmet vermesi öngörülen uçaklara yönelik olarak, yük 
taşıma kapasitesindeki farklılıklardan kaynaklanan tehlikeleri en aza indirecek şekilde hazırlanmalı ve inşa 
edilmelidir. 

Uçak üreticileri, 15 cm’lik bir derinliğin, burun iniş takımlarının kapanmadan batabileceği azami derinlik 
olduğunu düşünmektedir.

Dolayısıyla, bitmiş şerit yüzeyinin 15 cm altındaki toprağın, 15 ila 20 CBR bir taşıma kapasitesine sahip 
olacak şekilde hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Yüzeyin bu şekilde hazırlanmasının amacı, burun iniş takımlarının, 15 cm’den fazla batmasını önlemektir. 
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Durma Uzantısı (Stopway) SWY:
Havalimanımız pistlerinden her bir kalkış yapan uçak için, karar hızı denilen bir hız söz konusudur;  

• Bu hızın altında bir motor arızalandığında kalkıştan vazgeçilmeli, 

• Bu hızın üstünde bir motor arızalandığında kalkış tamamlanmalıdır. 

Karar hızına ulaşılmadan önce bir motor arızalandığında, yetersiz hız ve azalan mevcut güç nedeniyle, bir 
kalkışı tamamlamak için çok uzun bir kalkış koşusu mesafesi ve kalkış mesafesi gerekli olur. 

Derhal harekete geçilmesi durumunda, geri kalan mevcut hızlanma-durma mesafesinde durmak için her-
hangi bir zorluk söz konusu olmayacağından. Böyle bir durumda doğru hareket tarzı, kalkıştan vazgeçmek olur.

Durma Uzantısı (Stopway) Kalkıştan vazgeçme halinde uçağın durabilmesine elverişli şekilde hazırlanmış, 
kalkış için mevcut koşu mesafesinin (Pist) sonunda ve yer üzerinde belirlenmiş bir sahadır.  

Havalimanlarımızda Durma uzantısı sağlama kararı, pist sonunun ötesindeki alanın fiziksel özelliklerine 
ve olası uçakların işletme performansı gerekliliklerine bağlıdır. 

Pist sonunun ötesine yapılacak Durma Uzantısı uzunluğu, uçak kalkış performansına göre belirlenecektir. 
Ancak iniş içinde yeterli pist uzunluğunun sağlandığından emin olmak için pisti kullanan uçakların ihtiyaç 
duyduğu iniş mesafesi de kontrol edilmelidir. 

Uçak performansı işletme sınırlamaları Stopway için, uçağın kalkışa başladıktan sonra, uçağın emniyetli 
bir şekilde durdurulabilmesi anlamı taşır. 

• Bu sebeple Havalimanında sağlanacak durma uzantısı uzunluğunda, kalkış kütlesi, pist özellikleri ve 
çevre atmosferik koşullar dikkate alınarak, hızlanma-durma mesafelerini gerektiren uçak için uygun 
olmasına çok dikkat edilmelidir.

• Pist, her iki yönde kalkış için kullanıldığı takdirde, her bir pist sonunda eşit bir durma uzantısı uzunluğu 
sağlanmak durumundadır. 

• Durma Uzantısı sağlanamaması durumunda pist uzunluğu gerekli hızlanma-durma mesafesine eşit 
olmalıdır.
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Uzunluk; 

• Kod no 2-3-4 olan pistlerde uzunluk 60 metre,

• Kod no 1 olup, pistin aletli olması halinde 60 metre, kod no 1 olan pistlerde aletsiz olması halinde 30 
metre (en az) olmalıdır.   

Genişlik; 

Bağlantılı olduğu pist ile aynı genişliktedir.

Yüzey Durumu;

Kaplamalı bir durma uzantısının yüzeyi, bağlantılı pistin yüzey sürtünmesi özellikleri düzeyinde veya bun-
ların üstünde yüzey sürtünme özellikleri sağlayabilecek şekilde olmalıdır.  

Mukavemet;

Vazgeçilen bir kalkış durumunda, durma uzantısının hizmet vermesi öngörülen uçağı, yapısal zarara ne-
den olmaksızın taşıyabilecek şekilde olmalıdır. 

Eğim;

Bir durma uzantısındaki eğimler ve eğim değişiklikleri ve pistten durma uzantısına geçiş, durma uzantı-
sının bağlantılı olduğu piste ait eğim kriterlerine uygun olmalıdır.  

Pist Sonu Emniyet Alanları (RESA):

İnişler ve kalkışlar sırasında piste erken temas eden veya pistte duramayan bir uçağın önemli derecede 
hasar/zarar gördüğü bilinmektedir. 

Söz konusu hasarı/zararı en aza indirmek amacıyla, pist şeridi sonrasında ilave bir alan sağlanması ge-
reklidir. 

Pist Sonu Emniyet Alanları (RESA) olarak bilinen bu alanlar, pistte duramayan veya piste erken temas 
eden bir uçağa yeterli seviyede destek sağlayacak kapasiteye sahip olmalı ve kırılabilir olmayan tüm cisim-
lerden arındırılmalıdır.
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Uzunluk:

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak havalimanlarında, bir pist sonu emniyet alanı, bir pist şeridinin 
sonundan en az; 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 240 m veya bir durdurma sisteminin teçhiz edilmiş oldu-
ğu hallerde bunun altında bir mesafe, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu ve pistin aletli bir pist olduğu durumlarda 120 m veya bir durdurma 
sisteminin teçhiz edilmiş olduğu hallerde bunun altında bir mesafe, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu ve pistin aletsiz bir pist olduğu durumlarda 30 m mesafe, kadar 
uzanmalıdır. 
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Uzunluk: 1 Nisan 2016 tarihinden önce yapılan havalimanlarında: 

Havalimanı sınırları dâhilinde yeterli alanın mevcut olması ve fiziki şartların elvermesi halinde yukarıda 
belirtilen mesafeler mümkün olduğunca sağlanmalıdır. Ancak, bu havalimanlarında pist sonu emniyet alanı 
her halükarda bir pist şeridinin sonundan en az; 

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda 90 m, 

• Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda 30 m, mesafe kadar uzanmalıdır. 

Genişlik:

1 Nisan 2016 tarihinden sonra yapılacak havalimanlarında ve 1 Nisan 2016 tarihinden önce yapılan ha-
valimanlarında: 

Havalimanı sınırları dâhilinde yeterli alanın mevcut olması ve fiziki şartların elvermesi halinde, pist sonu 
emniyet alanının genişliği en az; 

• Onunla bağlantılı pist şeridinin tesviye edilecek bölümünün genişliğine, 

• Onunla bağlantılı pistin genişliğinin iki katı genişliğe, hangisi daha büyükse, eşit olmalıdır. 

1 Nisan 2016 tarihinden önce yapılan havalimanlarında, havalimanı sınırları dâhilinde yeterli alanın mev-
cut olmaması ve/veya fiziki şartların elvermemesi halinde pist sonu emniyet alanının genişliği mümkün ol-
duğunca fazla olmalıdır. Ancak, bu havalimanlarında pist sonu emniyet alanı her halükarda onunla bağlantılı 
pistin genişliğinin iki katı genişliğe sahip olmalıdır. 

Boyuna Eğimler 

Bir pist sonu emniyet alanının boyuna eğimleri, % 5’lik bir aşağıya eğimi aşmamalıdır. Boyuna eğim 
değişiklikleri, mümkün olduğunca kademeli olmalı ve eğimlerin ani değişiklikleri veya aniden tersine dön-
meleri önlenmelidir. 

Enine Eğimler 

Bir pist sonu emniyet alanının enine eğimleri, % 5’lik bir yukarıya veya aşağıya eğimi aşmamalıdır. Fark-
lılık gösteren eğimler arasındaki geçişler mümkün olduğunca kademeli olmalıdır. 

Mukavemet;

Bir pist sonu emniyet alanı, erken temas eden veya pist sonunda duramayan bir uçağa zarar gelme riskini 
azaltacak, uçağın hız kesmesini artıracak ve kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının hareketini kolaylaş-
tıracak şekilde hazırlanmalı veya yapılmalıdır. 

CBR Değeri en az 15-30 olmalıdır. 
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Pist Yürüyüşü Azaltma Alanı / EMAS:

Pist eşiğinden çıkan bir uçağı durdurmak için pistin sonuna yerleştirilen, kırılabilir özellik taşıyan mater-
yaller kullanır. Uçağın lastikleri hafif malzemeye batar ve hava taşıtı malzemeden içeri girerken yavaşlar.

Pisttin her iki ucunda pist eşiğinden 300 metre ileriye pist merkez hattından 75 metre yanlara uzanan 
150 X 300 ebatlarında bir alandır.

Aşma Sahası (Clearway) CWY:

Havaalanı işletmecisinin kontrolü altında bulunan ve bir uçağın belirli bir yüksekliğe kadar ilk tırmanışının 
bir bölümünü gerçekleştirebileceği yerde veya su üzerinde bulunan belirlenmiş bir dikdörtgen alandır. Bir 
aşma sahasının başlangıcı, mevcut kalkış koşu mesafesinin (pist) sonunda olmalıdır. 
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Eğim;

Aşma sahasındaki arazi, yukarıya eğimi % 1.25 olan bir düzlemin üzerine çıkmamalıdır; bu düzlemin alt 
sınırı ise, aşağıdaki özelliklere sahip bir yatay çizgidir: 

• Pist merkez hattını kapsayan dikey düzleme dik olan ve 

• Mevcut kalkış koşu mesafesinin sonundaki pist merkez hattında bulunan bir noktadan geçen.

Uzunluk; 

Bir aşma sahasının uzunluğu, mevcut kalkış koşu mesafesi (pist) uzunluğunun yarısını geçmemelidir. 

Genişlik; 

Pistin merkez hattının 75 metre sola, 75 metre sağa olmak üzere (iç kenarı) toplam 150 metre

Beyan Edilen Mesafeler ve Hesaplanması:

Pistlerde durma sahaları (SWY) ve aşma sahalarının (CWY) uygulanması ve kaydırılmış eşiklerin kulla-
nılması, mevcut bulunan çeşitli fiziki mesafelere ilişkin ve uçakların iniş ve kalkışı için uygun olan doğru 
bilgilerin yayınlanmasını ortaya çıkarmıştır. 

Bu çerçevede, “beyan edilen mesafeler” terimi belirli bir pistle ilişkili aşağıda belirtilen dört mesafeyle 
birlikte kullanılır:
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Mevcut Kalkış Koşu Mesafesi (TORA - Take Off Run Distance Available): Mevcut ve kalkış yapan bir 
uçağın yer koşusu için uygun olan pist uzunluğu. 

Mevcut Kalkış Mesafesi (TODA – Take Off Distance Available): Mevcut kalkış koşu mesafesi uzunluğu 
(+) sağlanmışsa aşma sahasının (CWY) uzunluğu. 

Mevcut Hızlanma Durma Mesafesi (ASDA – Accelerate -Stop Distance Available): Mevcut kalkış koşu 
mesafesi uzunluğu (+) Sağlanmışsa durma sahasının (SWY) uzunluğu.

Mevcut İniş Mesafesi (LDA – Landing Distance Available): İniş yapan bir uçağın yer koşusu için mevcut 
ve uygun olduğu beyan edilen pist uzunluğu. 

1- Bir pistle ilişkili durma sahaları, (SWY) aşma sahaları (CWY) ve kaydırılmış eşik yok ise 

TORA = LDA = ASDA = TODA

2- Bir pistle ilişkili durma sahaları (SWY) ve aşma sahaları (CWY) yok kaydırılmış eşik var ise,

Örnek: 3750 x 45 ebatlarında 350 metre kaydırılmış eşiği bulunan, ilişkili SWY ve CWY olmayan pistin 
beyan edilen mesafelerini (TORA-TODA-ASDA-LDA) yazınız?

TORA TODA ASDA LDA

03 R 3750 metre 3750 metre 3750 metre 3400 metre

21 L 3750 metre 3750 metre 3750 metre 3750 metre
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3- Bir pistle ilişkili aşma sahaları (CWY) yok ancak durma sahaları (SWY) ve kaydırılmış eşik var ise;

Örnek: 3750 x 45 ebatlarında 350 metre kaydırılmış eşiği ve ilişkili 60 m durma sahası (SWY) bulunan, 
CWY olmayan pistin beyan edilen mesafelerini (TORA-TODA-ASDA-LDA) yazınız?

TORA TODA ASDA LDA

03 R 3750 metre 3750 metre 3810 metre 3400 metre

21 L 3750 metre 3750 metre 3750 metre 3750 metre

4- Bir pistle ilişkili durma sahaları (SWY) yok ancak aşma sahaları (CWY) ve kaydırılmış eşik var ise;

Örnek: 3750 x 45 ebatlarında 350 metre kaydırılmış eşiği ve ilişkili 1000 metre aşma sahaları (CWY) 
bulunan, durma sahası (SWY) olmayan pistin beyan edilen mesafelerini (TORA-TODA-ASDA-LDA) yazınız?

TORA TODA ASDA LDA

03 R 3750 metre 4750 metre 3750 metre 3400 metre

21 L 3750 metre 3750 metre 3750 metre 3750 metre
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5- Bir pistle ilişkili durma sahaları (SWY), aşma sahaları (CWY) ve kaydırılmış eşik var ise;

Örnek: Aşağıda verilen şekle göre Beyan Edilen Mesafeleri (TORA-TODA-ASDA-LDA) yazınız?

TORA TODA ASDA LDA

03 R 3750 metre 4750 metre 3810 metre 3400 metre

21 L 3750 metre 4350 metre 3810 metre 3750 metre

Bir pist yönü, işletme bakımından yasak olması nedeniyle, kalkış veya iniş için veya her ikisi için kullanıla-
madığı taktirde bu beyan edilmeli ve “kullanılamaz/not usable” kelimesi veya “NU” kısaltması girilmelidir. 

TORA TODA ASDA LDA

03 R NU NU NU 3400 metre

21 L 3750 metre 4350 metre 3810 metre NU

03 Pistinden Kalkış Kullanıma Kapalı

21 Pistinden İniş Kullanıma Kapalı

Radyo Altimetre Çalışma Alanı:

Bir radyo altimetre çalışma alanı, eşiğin önünde en az 300 metre‘ lik mesafe kadar uzanmalıdır. Bir rad-
yo altimetre çalışma alanı, pistin uzatılan merkez hattının her bir tarafında yanlamasına 60 m mesafe ile 
uzanmalıdır. 

Ancak özel durumlar gerektirdiğinde, SHT-HÇG kapsamında yapılacak bir havacılık çalışması bu tür bir 
azaltmanın uçakların operasyonlarının emniyetini etkilemeyeceğini gösterdiği takdirde bu mesafe en fazla 
30 m’ye kadar azaltılabilir.
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Bir radyo altimetre çalışma alanında eğim değişikliklerinden kaçınılmalı veya eğim değişiklikleri asgari 
düzeyde tutulmalıdır. Eğim değişikliklerinin önlenemediği durumlarda, eğim değişiklikleri mümkün oldu-
ğunca kademeli olmalı ve eğimlerdeki ani değişikliklerden veya ani ters dönüşlerinden kaçınılmalıdır. Birbi-
rini takip eden iki eğim arasındaki değişim oranı, 30 m başına % 2’yi aşmamalıdır.

ILS Kritik / Hassas Sahası:

ILS çevresinde, Localizer ve Glide Path antenlerinden yayınlanan sinyallerin engellenerek veya yansıtıla-
rak bozulmaması için bu antenlerin önünde kalan, kara veya hava araçları ile yayaların girmesine kesinlikle 
müsaade edilmeyen, sınırları belirlenmiş ve koruma altına alınmış sahalardır.

ILS Hassas Sahası: Localizer veya Glide-path anteni etrafında tanımlanmış ebatlara sahip bir saha olup, 
saha içinde bulunan uçaklar ve diğer araçlar, iniş eşiğinden 3,7 km dahilinde veya pist üstünde ILS sinyalle-
rinde tolerans dışı bozukluklara neden olmaktadır.

ILS Kritik Sahası: Localizer veya Glide-path anteni etrafında tanımlanmış boyutlara sahip bir saha olup, 
saha içinde bulunan uçaklar ve diğer araçlar, ILS kapsama sahası dahilindeki ILS sinyallerinde tolerans dışı 
bozukluklara neden olmaktadır.
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Taksi Yolları:

• Bir havalimanında, uçakların taksi yapmaları için hazırlanmış ve havalimanının bir bölümü ile diğer bö-
lümü arasında bağlantı sağlamak amacıyla belirlenmiş; uçak park yeri taksi şeridini, apron taksi yolunu 
veya hızlı çıkış taksi yolunu içeren yol. 

• Bir pist için yeterli giriş ve çıkış taksi yolları, uçakların piste ve pistten hareketlerini hızlandırmak üzere 
sağlanır. 

• Havalimanında yüksek trafik hacmi söz konusu olduğunda hızlı çıkış taksi yollarının yapılması sağlanmalıdır.

Taksi yolu çeşitleri; 

1- Paralel Taksi Yolu

2- Bağlantı Taksi Yolu

3- Hızlı Çıkış Taksi Yolu

4- Apron Taksi Yolu
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Taksi Yolu Tanımları:

Bağlantı Taksi Yolu; Pist başlarından piste girişi sağlamak üzere yapılmış taksi yollarıdır.

Paralel Taksi Yolu; Piste paralel yapılmış taksi yoludur.

Hızlı Çıkış Taksi Yolu; Dar açıyla piste bağlanmış ve iniş yapan uçakların, diğer taksi yollarına nazaran daha yük-
sek süratle sapmalarına olanak vermek üzere tasarlanmış, pistin işgal süresini azaltan taksi yoludur.

Apron Taksi Yolu; Apron üzerinde bulunan ve apronun bir ucundan diğer ucuna geçiş sağlayan taksi 
yoludur.

Apron taksi yolu haricinde bir de Uçak Park Yeri Taksi Şeridi (taxilane) olarak adlandırılan bir kısım vardır ki 
bunlar sadece uçak park yerlerine ulaşmayı sağlarlar; apron taksi yolu gibi apronu baştan başa kat etmezler.

Taksi Yolu Genişliği:

Taksi yolu sistemi, uçağın piste giriş ve pistten ayrılış sırasındaki ve apron sahasındaki hareketlerini sınır-
layıcı durumları en düşük seviyeye indirecek şekilde tasarlanmalıdır.

Asgari taksi yolu genişlikleri için seçilen değerler, tekerlek ile kaldırım kenarı arasındaki açıklık mesafesi, 
seçilen kod harfine ait azami dış ana tekerlek açıklığı değerine eklenerek belirlenir.

Yön değişikliği gereken durumlarda, taksi işlemlerinin mümkün olduğunca hızlı gerçekleştirilmesi için 
yeterli yarı çapa sahip kurplar, ek kaplamalar ve ekstra taksi yolu genişletmeleri sağlanmalıdır.

Bir taksi yolu, aşağıdaki tabloda verilen genişlikten daha az genişliğe sahip olmamalıdır: 

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

4,5 metreye kadar
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar
(9 metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar
(15 metre hariç)

Taksi Yolu
Genişliği

7,5 metre 10,5 metre 15 metre 23 metre



66

71

Taksi Yolu Mukavemeti ve Yüzey Özellikleri:

Mukavemet:

Bir taksi yolunun mukavemeti, en az hizmet verdiği pistin mukavemetine eşit olmalı ve bir taksi yolunun, 
hizmet verdiği pistten daha büyük bir trafik yoğunluğuna ve yavaş hareket eden ve sabit duran uçaklardan 
dolayı daha fazla gerilime maruz kalacağı dikkate alınmalıdır.

Yüzey Durumu;

• Taksi yolu yüzeyleri uçağa yapısal zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.

• Zeminin kuru olmadığı durumlarda büyük uçakların burun tekerleğinin yönlenme etkinliği önemli ölçü-
de azalarak dönüşlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesine engel olduğundan, yüzey sürtünmesi 
özelliklerinin iyi düzeyde olması gerekir. 

• Kaplamalı bir taksi yolunun yüzeyi, uygun sürtünme özellikleri sağlayacak şekilde yapılmalıdır ya da 
yeniden kaplanmalıdır. 

Taksi Yolu Eğim:

Boyuna Eğim:

Kod A-B olan taksi yollarında %3

Kod C-D-E-F olan taksi yollarında %1,5’i geçmemelidir.

Enine Eğim:

Kod A-B olan taksi yollarında %2

Kod C-D-E-F olan taksi yollarında %1,5’i geçmemelidir.
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Taksi Yolu Görüş Mesafesi:

Bir taksi yolu üzerindeki eğim değişikliği önlenemediğinde bu değişiklik, herhangi bir noktadan: 

• Taksi yolunun 3 m üzerinden, kod harfi C, D, E veya F olduğunda, taksi yolunun tüm yüzeyi o noktadan 
en az 300 m’lik bir mesafe boyunca görülebilecek, 

• Taksi yolunun 2 m üzerinden, kod harfi B olduğunda, taksi yolunun tüm yüzeyi o noktadan en az 200 
m’lik bir mesafe boyunca görülebilecek, 

• Taksi yolunun 1,5 m üzerinden, kod harfi A olduğunda, taksi yolunun tüm yüzeyi o noktadan en az 150 
m’lik bir mesafe boyunca görülebilecek, şekilde olmalıdır. 

Taksi Yolu Kurbu (Dönemeçler) ve Birleşme ve Kesişim Yerleri:

• Taksi yollarının yönündeki değişiklikler mümkün olduğunca az ve küçük olmalıdır. 

• Kurpların yarıçapları, taksi yolunu kullanması öngörülen uçakların manevra kabiliyetine ve normal taksi 
yapma hızlarına uygun olmalıdır. 

• Kurbun tasarımı, uçağın kokpiti taksi yolu merkez hattı işaretlemelerinin üzerinde kaldığında, uçağın dış 
ana tekerlekleri ile taksi yolunun kenarı arasındaki kılerans mesafesi aşağı tabloda belirtilenlerden az 
olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. 

• Uçakların hareketini kolaylaştırmak üzere, taksi yollarının pistler, apronlar ve diğer taksi yolları ile bir-
leşme ve kesişme yerlerinde ek kaplamalar yapılmalıdır. Bu ek kaplamaların tasarımı, uçaklar birleşme 
veya kesişme yerlerinden geçerek manevra yaparken yan tabloda belirtilen minimum tekerlek kıle-
ranslarının muhafaza edilmesi önemlidir.

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

4,5 metreye kadar
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar
(9 metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar 
(15 metre hariç)

Kılerans 1,5 metre 2,25 metre 3ma-b veya 4mc 4 metre

a
: Düz kısımlarda

b
: Eğimli kısımlardaki taksi yolunun, 18 metreden daha az bir dingil aralığı olan uçaklar tarafından kullanıl-

ması amaçlanıyorsa,

c
: Eğimli kısımlardaki taksi yolunun, 18 metreye eşit veya daha fazla bir dingil aralığı olan uçaklar tarafın-

dan kullanılması amaçlanıyorsa.
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Taksi Yolu Tasarım ve Minimum Ayırma Kriterleri:

Boyuna Eğim:
Kod A-B olan taksi yollarında %3
Kod C-D-E-F olan taksi yollarında %1,5’i geçmemelidir.

Enine Eğim:
Kod A-B olan taksi yollarında %2
Kod C-D-E-F olan taksi yollarında %1,5’i geçmemelidir.

Mukavemet:
Bir taksi yolunun mukavemeti, en az hizmet verdiği pistin mukavemetine eşit olmalı ve bir taksi yolunun, 

hizmet verdiği pistten daha büyük bir trafik yoğunluğuna ve yavaş hareket eden ve sabit duran uçaklardan 
dolayı daha fazla gerilime maruz kalacağı dikkate alınmalıdır.

Yüzey Durumu:
• Taksi yolu yüzeyleri uçağa yapısal zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.

• Zeminin kuru olmadığı durumlarda büyük uçakların burun tekerleğinin yönlenme etkinliği önemli ölçü-
de azalarak dönüşlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesine engel olduğundan, yüzey sürtünmesi 
özelliklerinin iyi düzeyde olması gerekir. 

• Bu şiddetli yan rüzgar durumlarında özellikle geçerlidir.

Minimum Ayırma Kriterleri:

Taksi yolu merkez hattı ile bir pist merkez hattı, diğer bir taksi yolu veya herhangi bir nesne arasındaki 
ayırma mesafesi tabloda belirtilen ilgili ebat değerinin altında olmamalıdır.

Tablo 3-1 Taksi Yolu Asgari Ayırma Mesafeleri

Taksi Yolu Merkez Hattı ile Pist Merkez Hattı arasındaki mesafe 
(metre)

Kod 
Harfi

Aletli Pistler 
Kod Numarası

Aletsiz Pistler 
Kod Numarası İki farklı 

taksi yolu 
merkez 

hattı 
arasında 
(metre)

Taksi yolu 
(uçak park 
yeri (hariç) 

merkez 
hattı ile 
cisim 

arasında 
(metre)

İki farklı 
uçak park 
yeri taksi 

şeridi 
merkez 

hattı 
arasında 
(metre)

Uçak park 
yeri taksi 

şeridi 
merkez 
hattı ile 
cisim 

arasında 
(metre)

1 2 3 4 1 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A 77,5 77,5 * * 37,5 47,5 * * 23 15,5 19,5 12

B 82 82 152 * 42 52 87 * 32 20 28,5 16,5

C 88 88 158 158 48 58 93 93 44 26 40,5 22,5

D * * 166 166 * * 101 101 63 37 59,5 33,5

E * * 172,5 172,5 * * 107,5 107,5 76 43,5 72,5 40

F * * 180 180 * * 115 115 91 51 87,5 47,5
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Köprü Üzeri Taksi Yolları:

Köprü Üzeri Taksi Yolu: Araç yolları, demiryolları, kanallar veya açık suların (nehirler, körfezler) üzerine 
yapılan taksi yollarıdır. 

Köprüdeki bir uçakla ilgili acil durumlara müdahale eden acil müdahale araçlarının kolayca girmesini 
sağlayacak şekilde dayanıklılık, ebatlar, dereceler ve açıklıklar, hem gece ve gündüz şartlarında hem de 
yoğun yağmur, kar ve buzlanma dönemlerinde, düşük görüş mesafesi ve şiddetli fırtına durumlarında uçak 
faaliyetlerinin rahat bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. 

Köprüler tasarlanırken, taksi yolunun bakım, temizlik ve kar giderme gereksinimleri ve olası acil durum-
larda yolcuların uçaktan boşaltılma gereksinimi hesaba katılmalıdır.

Not: Uçak motorları, köprü yapısının üzerinden sarktığı takdirde, köprünün altındaki bitişik alanların mo-
tor itişinden korunması gerekebilir.

Kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının, taksi yolu köprüsünü kullanması öngörülen en büyük uçağa 
belirtilen müdahale süresi içinde her iki yönde müdahale edebilmelerine olanak vermek üzere erişimi sağ-
lanmalıdır.
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Taksi Yolu Banketleri:

Gereklilik: Bir taksi yolunun kenarından çıkıntı yapan jet motorlarının, taşları veya motora zarar verebi-
lecek diğer nesneleri (FOD) emmesini engellemek, taksi yolunun bitişiğindeki bölgenin aşınmasını önlemek 
ve uçak tekerleklerinin rasgele geçişi için bir yüzey sağlamaktır. 

Banketler, havalimanındaki en ağır acil müdahale aracının tekerlek yüküne dayanıklılık gösterebilmelidir. 
Taksi yolu şeridi, taksi yolu ile birlikte, taksi yolunda hareket etmekte olan bir uçağı korumak ve taksi yolun-
dan yanlışlıkla çıkan uçakların hasar riskini azaltmak için düşünülmüş bir alandır.

Kod harfinin C, D, E veya F olduğu durumlarda bir taksi yolunun düz kısımları, taksi yolunun ve banketlerin 
tüm genişliği, aşağıdaki değerlerden az olmayacak şekilde, taksi yolunun her bir tarafından simetrik olarak 
uzanan banketler ile donatılmalıdır.

• Kod harfinin F olduğu durumlarda 44 m, 

• Kod harfinin E olduğu durumlarda 38 m, 

• Kod harfinin D olduğu durumlarda 34 m, 

• Kod harfinin C olduğu durumlarda 25 m. 

Kaplamanın arttırılarak yapıldığı taksi yolu kurplarında ve birleşme veya kesişme yerlerinde banket ge-
nişliği, taksi yolunun düz kısımlarındaki banket genişliğinden az olmamalıdır. 

Yüzeyi: Bir taksi yolunun türbin motorlu uçaklar tarafından kullanılması öngörülmüşse, taksi yolu banke-
tinin yüzeyi, yüzey materyalinin uçak motorları tarafından erozyona uğratılmasına ve aşındırılmasına daya-
nacak şekilde hazırlanmalıdır. 
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Taksi Yolu Şerit Saha:

Bir taksi yolu (bir uçak park yeri taksi şeridi hariç) bir şeridin içerisinde yer alacaktır. Taksi yolu şeridi, taksi 
yapan uçaklara zarar verebilecek cisimlerden arındırılmış bir alan sağlamalıdır. Taksi yolu şeridi taksi yolu 
uzunluğunda ve merkez hattına simetrik bir biçimde yer alır. 

Bir taksi yolu şeridi, taksi yolunun uzunluğu boyunca, merkez hattından en az tabloda yer alan mesafeler 
kadar uzanmalıdır. 

Taksi Yolu Şerit Saha Genişliği
Kod Harfi Toplam

A 15,5 metre

B 20 metre

C 26 metre

D 37 metre

E 43,5 metre

F 51 metre

Taksi yolu şeridi, taksi yapan uçaklara zarar verebilecek cisimlerden arındırılmış bir alan sağlamalıdır. 

Not-1: Yanlışlıkla taksi yolu dışına çıkan bir uçağa zarar verilmesini önlemek üzere bir taksi yolu şeridi üzerinde 
kanalların yeri ve tasarımına dikkat edilmesi gerekir. Uygun bir şekilde tasarlanmış drenaj kapakları gerekebilir. 

Not-2: Üstü açık veya kapalı yağmur suyu isale hatlarının döşendiği durumlarda, bu yapıların mânia olarak 
değerlendirilmemeleri için çevrelerindeki yer seviyesini geçmemelerine dikkat edilmesi gerekir. 

Not-3: Yabani hayvanları özellikle de kuşları çekmemek için, üstü açık su isale hatlarının tasarım ve bakımına 
özel dikkat gösterilmesi gerekir. Gerekirse üstleri bir ağ ile kapatılabilir. 
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Taksi Yolu Şerit Saha Tesviyesi:

Bir taksi yolu şeridinin orta kısmı, taksi yolunun merkez hattından en az aşağıdaki kadar bir mesafe boyunca 
tesviye edilmiş bir alan sağlamalıdır 

• OMGWG değerinin 4,5 metreye kadar (4.5 metre hariç) olduğu durumlarda 10,25 m, 

• OMGWG değerinin 4,5 metreden 6 metreye kadar (6 metre hariç) olduğu durumlarda 11 m, 

• OMGWG değerinin 6 metreden 9 metreye kadar (9 metre hariç) olduğu durumlarda 12,5 m, 

• OMGWG değerinin 9 metreden 15 metreye kadar (15 metre hariç) ve kod harfinin D olduğu durumlarda 18,5 m, 

• OMGWG değerinin 9 metreden 15 metreye kadar (15 metre hariç) ve kod harfinin E olduğu durumlarda 19 m, 

• OMGWG değerinin 9 metreden 15 metreye kadar (15 metre hariç) ve kod harfinin F olduğu durumlarda 22 m. 

Taksi Yolu Şerit Saha Eğimi:

• Şeridin (varsa) yüzeyi, taksi yolunun veya banketin kenarına dayanmalı ve tesviyeli kısım, aşağıdaki 
değerleri aşan yukarıya doğru enine bir eğime sahip olmamalıdır. 

• Kod harfi C, D, E veya F olduğunda şeritler için % 2,5 

• Kod harfinin A veya B olduğunda taksi yollarının şeritleri için % 3, yukarıya eğim, bitişik taksi yolu yü-
zeyinin yatay düzlemine göre değil, enine eğimine göre hesaplanmalıdır. Aşağıya enine eğim, yatay 
düzleme göre hesaplanmalı ve % 5’i aşmamalıdır. 

• Tesviye edilecek olanın ötesinde bir taksi yolu şeridinin herhangi bir kısmı üzerindeki enine eğimler, 
taksi yolundan uzaklaşan yönden ölçüldüğü üzere % 5’lik bir yukarı veya aşağı eğimi aşmamalıdır. 

Not-1: Uygun drenaj için gerekli görülen durumlarda, taksi yolu şeridinin tesviye edilmemiş kısmında 
üstü açık yağmur suyu isale hattına izin verilebilir. Konumu taksi yoluna mümkün olduğunca uzak olmalıdır. 

Not-2: Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) prosedürlerinde taksi yolu şeridinin tesviye 
edilmemiş kısmındaki üstü açık yağmur suyu isale hatlarının yeri dikkate alınmalıdır. 

Apronlar:

Apronlar, havalimanı trafiğine müdahale etmeksizin yolcuların, kargonun veya postanın bindirilmesini ve 
indirilmesini ve de uçakların servislerinin gerçekleştirilmesine olanak vermek üzere oluşturulmuştur.

Apron Çeşitleri;

• Yolcu terminali apronu

• Uzak park apronu

• Kargo – Yük terminali apronu

• Servis ve hangar apronları

• Genel Havacılık apronları
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Yolcu Terminali Apronu:

Yolcu terminali apronları, uçakların manevra ve park işlemleri için tasarlanmış ve yolcu terminali tesis-
lerine bitişik veya kolaylıkla giriş sağlayabilen alanlardır. Bu alanlar, yolcuların yolcu terminalinden uçağa 
bindiği alanlardır. 

Yolcu terminali apronları, yolcu hareketini kolaylaştırmanın yanı sıra, yakıt ikmali ve bakım ve yük, posta 
ve bagaj yükleme ve boşaltma işlemleri için de kullanılır. Yolcu terminali apronundaki uçak park pozisyonları 
uçak park alanları olarak adlandırılır.

Uzak Park Apronu:

Havalimanlarında terminal yolcu apronlarına ek olarak, uçakların uzun süreyle park edebilecekleri ayrı bir 
park apronu da gerekebilir. 

Bu apronlar, personel konaklamaları sırasında veya geçici olarak park etmesi gereken uçaklar için uygundur. 

Yolcuların terminalden çıkarılırken, hem yolcu bindirme/indirme süresinin azaltılması hem de güvenlik 
açısından terminal apronlarına mümkün olduğunca yakın konumlandırılmalıdır.



76

81

Kargo- Yük Terminali Apronu:

Sadece yük ve posta taşıyan uçaklar için, yük terminali binasının yanında ayrı bir kargo-yük terminali 
apronudur. Yolcu ve kargo için hem apronda hem de terminalde farklı tiplerde faaliyetler gerektiğinden, 
kargo ve yolcu uçaklarının birbirinden ayrılması tercih edilir.
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Servis ve Hangar Apronları:

Servis apronları, uçak hangarının yanında bulunan ve uçak bakım işlemlerinin gerçekleştirilebildiği açık 
alanlar, hangar apronları ise uçağın depolama hangarına girdiği ve hangardan çıktığı alanlardır.

Genel Havacılık Apronları:

İş veya kişisel seyahatler amacıyla kullanılan genel amaçlı uçaklar için, çeşitli havacılık faaliyetlerinin 
desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş çeşitli kategorilerdeki apronlardır.
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Apron Mukavemeti:

Apronlar yavaş hareket eden ve duran trafiğe maruz kaldıklarından  pistlerden daha fazla yıpranmaları 
söz konusudur. Bu sebeple mukavemeti en az pistler kadar olmalıdır.

En büyük ticari uçaklara hizmet veren, dolayısıyla daha yüksek bir mukavemet ve dayanıklılık gerektiren 
havalimanlarında daima takviyeli beton kullanılır.

Eğim:

Aprondaki eğimli bölgeler apron yüzeyinde su toplanmasını önlemeye yetecek miktarda olmalıdır. Dre-
naj, manevra kabiliyeti ve yakıt ikmali gereksinimlerini karşılayabilmek için, apron eğimleri uçak park alan-
larındaki maksimum eğim % 1’i aşmamalıdır.

Apron Uçak Park Yerleri:

Birincil Uçak Park Yeri: Park yerini kullanabilecek en kritik (en zorlu) uçak tarafından kullanıldığında 
başka uçaklar tarafından eşzamanlı kullanılamayan uçak park yeridir.

Alternatif Uçak Park Yeri: Park yerini kullanabilecek en kritik (en zorlu) uçak tarafından kullanılmayan 
ancak başka uygun uçaklar tarafından eşzamanlı kullanılabilen uçak park yerleridir.

Körüklü Uçak Park Yerleri: Uçakların, bir körük ile bağlantı sağlanarak konumlandırıldığı uçak park yerleridir.

Tecrit Edilmiş Park Yerleri (İzole Park Alanı) : Yasadışı müdahaleye maruz kalan uçakların çekilmesi 
için daha önceden tespit edilen ve her zaman temiz/güvenli tutulan ve olay anında en uygun durumda olan 
(izole park alanı) park alanıdır.

MSHGP EK-14: Havalimanı Yapısal Güvenlik Unsurları Madde-16; Yasadışı müdahaleye maruz kalan 
uçağın çekileceği sahalar düzenlenmelidir. Bu yerlerin diğer uçak park alanları, terminal binaları ve elektrik 
hatlarına en az 100 m. uzaklıkta bulunması tavsiye edilmektedir. 

Her havalimanında bomba imha yeri (bomba imha çukuru) bulunmalıdır. (Lahika-7) Bu alanlar; gaz, 
elektrik ve haberleşme sistemleri gibi tesisatların geçtiği yerler üzerine yapılmamalıdır. 



79

84

Uçak Park Yerlerindeki Kılerans Mesafeleri:

Bir uçak park yeri, park yerine giren veya çıkan bir uçak ile herhangi bir bitişik bina, başka bir park yerin-
deki uçak ve başka cisimler arasında aşağıdaki minimum açıklıkları sağlamalıdır: 

D, E ve F kod harflerine ait açıklık değerleri aşağıdaki yerlerde azaltılabilir: (yalnızca içeriye taksi, dışarıya 
çekme prosedürünü kullanan uçaklar için)

• Terminal (yolcu bindirme köprüleri dahil) ile uçak burnu arasında,

• Park alanı görsel yönlendirme sistemi tarafından azimut rehberliği sağlanan park alanı bölümünde

KOD HARFİ AÇIKLIK (metre)

A 3 metre

B 3 metre

C 4.5 metre

D 7.5 metre

E 7.5 metre

F 7.5 metre

Apron Emniyet Mesafeleri:

Bu açıklık değerleri, apron faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak adına havalimanı planlayıcılarının takdiri 
doğrultusunda ihtiyaca göre artırılabilir. 

Uçak park yeri taksi şeritlerinin ve apron taksi yollarının yerleşimi, bu taksi yolları ile park yerindeki bir 
uçak arasında aşağıdaki tablodaki gibi minimum ayırma mesafesini sağlamalıdır.

Kod 
Harfi

Taksi yolu (uçak park yeri taksi şeridi 
hariç) merkez hattı ile cisim arasında

Uçak park yeri taksi şeridi merkez 
hattı ile cisim arasında

A 15,5 metre 12 metre

B 20 metre 16,5 metre

C 26 metre 22,5 metre

D 37 metre 33,5 metre

E 43,5 metre 40 metre 

F 51 metre 47,5 metre
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7.5 metre

Apron Taksi
Yolu Merkez

Hattı ile
Nesne Arası
D:37 metre

E;43.5 metre

Apron Taksi 
Şeridi Merkez 

Hattı ile 
Nesne Arası                      

D:33,5 metre     
E:40 metre

Apron Taksi 
Yolu Merkez 

Hattı ile 
Nesne Arası                      
D:37 metre 

E;43.5 metre

7.5 metre
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Apron Taksi 
Yolu Merkez 

Hattı ile 
Nesne Arası                      
D:37 metre   

E:43.5 metre

Apron Taksi 
Şeridi Merkez 

Hattı ile 
Nesne Arası                      

D:33,5 metre 
E:40 metre

Apron Taksi 
Yolu Merkez 

Hattı ile 
Nesne Arası                      
D:37 metre   

E:43.5 metre

7.5 metre



81

Buzlanmayı Önleyici/ Giderici Tesisler:

Havalimanlarında, emniyetli ve verimli uçak operasyonları için buzlanmayı giderici/ önleyici tesisin geliş-
tirilmesi birincil önem arz etmektedir. Bu amaçla havalimanlarında uçaklar için buz giderici/önleyici tesisler 
kurulmalıdır.

Buz giderici/önleyici tesisler uçak park yerlerinde veya kalkış için kullanılacak piste çıkan taksi yolu bo-
yunca belirlenen ayrı alanlarda sağlanmalıdır.

Ancak yer altı sularının kirlenmesini önlemek üzere fazla buz giderici/önleyici sıvıların toplanması ve tabi 
olunan ulusal/uluslararası çevre mevzuatları uyarınca çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde bertaraf 
edilmesine yönelik uygun drenaj düzenlemeleri ve tutma havuzları oluşturulmalıdır.

Yapılacak bu tesis mania oluşturmamalı, seyrüsefer yardımcı cihazların yayınlarını etkilememeli, müm-
künse ATC tarafından görünmeli ve diğer uçak hareketleri ile minimum ayırma mesafelerini (kılerans mesa-
fesini) korumalıdır.

Buz giderici/ önleyici alanların mukavemeti hizmet vermesi öngörülen uçakların trafiğine dayanabilmeli 
ve buz giderici/önleyici alanının (apron gibi), bir pistten daha yoğun trafiğe ve yavaş hareket eden veya 
sabit uçaklar nedeniyle, daha büyük gerilmeye maruz kalacağı unutulmamalıdır. 

Ayrıca buzlanmayı önleyici/giderici sıvının, çözücü, aşındırıcı özelliği dikkate alınarak bu tesislerin zemin-
lerinde kullanılacak kaplama malzemesi bahse konu bu işlemlere uygun olarak seçilmelidir.

Buz giderici/önleyici alanlar, alanın yeterli drenajını sağlamak ve bir uçaktan dışarıya akan tüm fazla buz 
giderici/önleyici sıvının toplanmasına izin vermek üzere uygun eğimlerle donatılmalıdır. 

Maksimum boyuna eğim, mümkün olduğunca küçük olmalı ve enine eğim ise % 1’i aşmamalıdır.

Yapılan tesis ile ilgili tüm görsel yardımcılar (işaretleme, levhalama ve ışıklandırma) tesis edilmelidir.
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GÖRSEL YARDIMCILAR
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Tanımlar ve Kısaltmalar;

• Apron: Bir kara havaalanı üzerinde, uçakların yolcu, posta veya kargo yükleme veya indirme, yakıt ik-
mali, park etme veya bakım amaçlı barınacakları belirli bir alandır.

• Ara Bekleme Pozisyonu: Araçların ve taksi yapan hava araçlarının durup, havaalanı kontrol kulesi
tarafından bu yönde bir talimat verildiğinde, ilerlemesine izin verilene kadar beklemeleri için trafik kontrol 
amaçlı öngörülen belirli bir yerdir.

• Araç Yolu: Yalnızca araçların kullanımına ayrılmış, hareket alanında oluşturulmuş bir yüzey rotasıdır.

• Araç Yolu Bekleme Pozisyonu: Araçların beklemeleri gerekebilecek, tayin edilmiş bir yerdir.

• Bekleme Yeri: Uçakların verimli yüzey hareketini kolaylaştırmak üzere uçakların bekletilebileceği veya
yanından geçebileceği, tanımlanmış bir alandır.

• Buz Giderici / Buz Önleyici Alan: Buz giderici/buz önleyici işlemden geçmek üzere bir uçağın park
etmesine yönelik iç alan ile iki veya daha fazla mobil buz giderici/önleyici ekipmanın manevralarına yönelik 
dış alanıdır. 

• Emniyet Yönetim Sistemi (SMS): Gerekli organizasyon yapısı, sorumlulukları, politikaları ve prosedür-
leri içeren, emniyetin yönetimine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

• Geçiş Süresi (Işık): Belirli bir yönde ölçülen fiili ışık yoğunluğunun, ışık yüzde 25’lik veya üzeri yoğun-
luklarda çalıştırıldığı durumlarda, bir güç kaynağı değişikliği sırasında yüzde 50’den düşmesi ve tekrar yüzde 
50’ye ulaşması için gereken süredir.

• Hareket Alanı: Bir havaalanının, manevra alanından ve apron(lar)dan oluşan, hava araçlarının kalkışı,
inişi ve taksi yapması için kullanılacak bölümüdür.

• Manevra alanı: Havaalanının, apronlar hariç olmak üzere, hava araçların kalkışı, inişi ve taksi yapması
için kullanılacak bölümüdür.

• Havalimanı Bikını: Bir havaalanının havadan konumunu göstermek üzere kullanılan havacılık bikınıdır.

• Havalimanı Sertifikası: Bir havaalanının işletimi için ilgili otorite tarafından geçerli mevzuat çerçeve-
sinde düzenlenen bir sertifikadır.

• İşaretleme: Havacılık bilgilerini aktarmak amacıyla hareket alanının yüzeyinde gösterilen sembol ve/
veya semboller grubudur.

• İniş Yönü Göstergesi: İniş ve kalkış için mevcut durumda tayin edilen yönü görsel olarak gösteren bir alettir.

• Kaydırılmış Eşik: Bir pistin başlangıcında bulunmayan bir eşiktir.

• Konma Bölgesi: Pist eşiğinin ilerisinde bulunan ve uçakların iniş sırasında ilk temas etmesi istenilen
pist bölümüdür.

• Levha:

a) Sabit Mesaj Levhası: Yalnızca tek bir mesajı gösteren bir levhadır.

b) Değişken Mesaj Levhası: Önceden belirlenmiş birden fazla mesajı gösterebilecek veya (duruma göre)
hiçbir mesajı göstermeyecek bir levhadır.

• Mânia: Uçakların yüzey hareketi için öngörülen bir alanda bulunan veya uçuş halindeki uçakların ko-
runması için öngörülen belirli bir yüzey üzerinde uzanan ya da bu tanımlanmış yüzeylerin dışında duran ve 
hava seyrüseferine bir tehlike olarak tayin edilmiş olan geçici veya daimi tüm sabit ve hareketli cisimler 
veya bunların parçalarıdır.
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• Pist Bekleme Pozisyonu: Havaalanı kontrol kulesi tarafından başka şekilde onaylanmadıkça, taksi
yapan uçakların ve araçların duracağı ve bekleyeceği bir ILS/MLS kritik/hassas alanını, bir mania sınırlama 
yüzeyini veya bir pisti korumak üzere öngörülen belirli bir yerdir.

• Pist Dönüş Alanı: Bir pist üzerinde 180 derecelik bir dönüşü tamamlamak amacıyla bir piste bitişik bir
kara havaalanı üzerindeki belirli bir alandır.

• Pist Görüş Mesafesi (RVR-Runway Visual Range): Bir pistin merkez hattı üzerindeki bir uçağın pi-
lotunun, pist yüzey işaretlemelerini veya pistin şeklini veya merkez hattını gösteren ışıkları görebileceği 
mesafedir.

• Pist Koruma Işıkları: Pilotları veya araç sürücülerini, aktif bir piste girmek üzere oldukları konusunda
ikaz etmesi amaçlanan bir ışık sistemidir.

• Sabit Işık: Sabit bir noktadan bakıldığında sabit şiddette görünen bir ışıktır.

• Taksi Yolu Kavşağı: İki veya daha fazla taksi yolunun birleşme yerdir.

• Tanıtma Bikını: Belirli bir referans noktasının tanımlanabilmesi için kodlu bir sinyal yayan bir havacılık
bikınıdır.

• Tesirli Şiddet: Yanıp sönen bir ışığın tesirli şiddeti, aynı gözlem şartları altında aynı görüş mesafesini
sağlayacak aynı renkteki sabit bir ışığın yoğunluğuna eşittir.

• Uçak Park Yeri: Apron üzerinde bir uçağın park edebilmesi için öngörülen belirli bir alandır.
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Manevra Sahası (Manoeuvring Area):
Havalimanının apron dışında kalan ve uçakların kalkış ve inişleri ile birlikte kalkış ve inişlerini gerçekleş-

tirmek üzere yer hareketi (Taksi) yapmak için kullandıkları sahaya denir.

(Normal şartlarda pist ve taksi yollarını kapsayan alandır.)

Hareket Sahası (Movement Area):
Bir havalimanının; manevra sahasından ve apronundan oluşan, hava araçlarının kalkışı, inişi ve taksi yap-

ması için kullanılacak olan bölümü.
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PAT Sahası:
Hava araçları ve bunların faaliyetleri ile ilgili araç-gereçlerin hareket etmesi ve park edilmesinde 

kullanılan asfalt, beton ve toprak yapıdaki pist, apron, taksi yolları ve bitişik alanları ifade eder.

Hava tarafı (Airside):
Havaalanında, pistleri, taksi yollarını, apronları ve bunlara bitişik sahaları ve belirli durumlarda doğ-

rudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin 
hepsine girişin kontrollü olduğu yerler.
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Havalimanı Görsel Yardımcıların Önemi

Görsel yardımcıların doğru tasarlanması ve kurulması, sivil havacılığın emniyeti ve düzenliliği için en 
önemli etkenlerden biridir.

Görsel yardımcılarının kurulumu ile iniş, kalkış ve taksi manevraları sırasında uçakların güvenli ve etkili bir 
şekilde hareket etmesine yardımcı olmak için yüksek derecede işletme güvenilirliğinin sürdürülmesi amaçtır.

Görsel yardımcılar, temel olarak, pilotlara yardım sağlamak için oluşturulan yer işaretleridir. İşaretlemeler 
ve işaretleyiciler, yer, büyüklük ve renk özellikleri ile pilotlara önemli bilgiler sağlamaktadır.

Oluşturulan Havalimanı görsel yardımcıları sadece normal hava şartları ve gündüz kullanımı dışında kötü 
hava şartları ve gece kullanımı içinde gereklidir.
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Havalimanı Pist Yüzey İşaretlemeleri

Görsel yardımcıların kurulumu ve kullanımı tüm havalimanlarında ve ülkeler genelinde standart model 
ve tasarımda (renk, konum, ebat vb.) kullanımı esastır. Böylece tüm hava taşıtı kullanıcıları standart model 
ve tasarımları anlamada güçlük çekmezler.

İşaretleme: Havacılık bilgilerini aktarmak amacıyla hareket alanının yüzeyinde gösterilen bir sembol 
veya semboller grubudur.

• Pist yüzeyindeki kaplama işaretlemeleri beyaz renkte olmalıdır.

• Gece operasyonlarına açık Havalimanlarında ki kaplama işaretlemelerinde, işaretlemelerin görünebilir-
liğini artırmak için yansıtıcı malzemeler (cam tozu, fosfor içerikli tozlar vb.) kullanılabilir.

• Beyaz renkteki pist yüzeylerinde, mevcut beyaz işaretlemelerin belirginliğinin arttırılması için, işaretle-
melerin etrafına siyah ile çerçeve kullanılabilir.

• İşaretlemeler üzerindeki sürtünme özelliğinin uygun olmama riskinin, uygun boya türünün kullanı-
mıyla mümkün olduğunca azaltılması tercih edilir.

• İşaretlemeler, içi dolu alanlardan veya bir dizi boyuna şerit şeklindeki taralı alanlardan oluşabilir.

Özetle, görsel yardımcılar belirli amaçları yerine getirerek 
uçakların inişi, kalkışı ve manevra sırasında kaza kırıma uğra-
masına engel olurlar.
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Pist Eşik İşaretlemeleri;

Bir eşik işaretlemesi, kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda kaplamalı bir pistin eşik noktasında 
sağlanmalıdır.

Eşik işaretlemesinin şeritleri, eşik başlangıç noktasından 6 m sonra başlar.

Pist tanıtım işareti, eşik 
çizgileri önünde ise

Orta Ara Boşluk:

180 + 180= 360 cm’dir.

Eşik Başlangıç Noktası (Kaplamalı Alan Başlangıç Noktası)

Eşik Başlangıç Noktası (Kaplamalı Alan Başlangıç Noktası)

NOT: Çizimler orta noktadan başlar ve kenarlara doğru devam eder.

Eşik işaretlemelerinin;

Uzunluğu: 30 m

Genişliği: 180 cm

Çizgi Ara Boşluk: 180’cm dir.

Pist tanıtım işareti, eşik 
çizgileri arasında ise

Orta Ara Boşluk:

22,5 metredir.
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Pist Tanıtma İşaretlemeleri (Pist Başı Numaraları);

Bir pist tanıtma işaretlemesi;

İki haneli bir rakamdan oluşur ve paralel pist-
lerde bir harf ile tamamlanır.

Pist Başı Numaraları, pilota gördüğü değerdeki 
manyetik kuzey açısına doğru uçulduğu bilgisini 
verir.

Eşik işaretlemesi bitiminden 12 m ileriden baş-
lar minimum 9 m uzunluğunda ve yanda belirtilen 
ölçülerdedir.

Yine pist merkez hattı işaretlemesi ile ara me-
safesi 12 metredir.

12 m

12 m

6 m

Eş
ik

 b
oy

u 
30

 m

9 m
Minumum

12 m

12 m

6 m

Eş
ik

 b
oy

u 
30

 m

9 m
Minumum
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Paralel pistler söz konusu olduğunda, her bir pist tanıtma numarası, yaklaşma yönünden bakıldığında 
soldan sağa sırayla, aşağıdaki gibi bir harf ile tamamlanır.

L (left - sol) - R (right - sağ) - C (center - merkez)

İki Paralel Pist L R

Üç Paralel Pist L C R

Dört Paralel Pist L R L R

Beş Paralel Pist L C R L R  veya L R L C R

Altı Paralel Pist L C R L C R



92

17

Pist Merkez Hattı İşaretlemeleri;

Bir pist merkez hattı işaretlemesi, düzgün aralıklara sahip bir şeritler ve boşluklardan oluşan bir çizgidir.

Bir şeridin uzunluğu şerit artı bir boşluk, en az 50 m ve en fazla 75 m olur.

Her bir şeridin uzunluğu, en az boşluğun uzunluğuna eşit veya 30 m (hangisi daha fazlaysa) olur.

Şeritlerin Genişliği:

• Hassas yaklaşma kategorisi II veya III olan pistlerde 0.90 m

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu hassas olmayan yaklaşma pistlerinde ve hassas yaklaşma kategorisi 
I olan pistlerde 0.45 m

• Kod numarasının l veya 2 olduğu hassas olmayan yaklaşma pistlerinde ve aletsiz pistlerde 0.30 m
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Pist Konma Bölgesi (Tekerlek Temas - TDZ) İşaretlemeleri;

• Bir konma bölgesi (Tekerlek Temas -TDZ- Touchdown Zone) işaretlemesi, pist merkez hattının iki tara-
fında simetrik olarak düzenlenmiş dikdörtgen işaretleme çiftlerinden oluşur.

• Söz konusu çiftlerin sayısı aşağıdaki gibi mevcut iniş mesafesine göre yapılır.

• İşaretleme bir pistin her iki yaklaşma yönünde 
de yapılacaksa, eşiklerin arasındaki mesafe baz alınır.

Eşik Başlangıç Noktasından (kaplamalı alan başlangıcı) 150 m ileriden başlar, 150 m aralıklarla çizilir 
ve 900 m kadar devam eder.

Her şerit en az 22.5 m uzunluğunda - 1.8 m genişliğindedir.

Şeritler arasında 1.5 m boşluk olmalıdır.

Simetrik çiftler arasındaki boşluk; merkez hattında 9 m sağ - 9 m sol tarafa olmak üzere 18 metre veya 
22.5 metredir.

Hedef Noktası (Sabit Mesafe) işaretlemesiyle çakışan veya 50 m dahilinde bulunan konma bölgesi 
işaretleme çiftleri çizilmez. (varsa silinir)

Mevcut İniş Mesafesi veya Eşikler Arasındaki Mesafe
İşaretleme 
Çift(ler)i

900 m’den az 1

900 m’den 1200 m’ye kadar (1200 m hariç) 2

1200 m’den 1500 m’ye kadar (1500 m hariç) 3

1500 m’den 2400 m’ye kadar (2400 m hariç) 4

2400 m veya üzeri 6
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Hedef Noktası (Sabit Mesafe – Aiming Point) İşaretlemeleri;

• Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda kaplamalı bir aletsiz pistin,

• Kod numarasının l olduğu durumlarda kaplamalı bir aletli pistin her bir yaklaşma bitiminde yer alacaktır.

• Eşik başlangıç noktasına olan mesafesi, aşağı tablodaki mesafeleri sağlayacaktır.

Ancak işaretlenecek pistte; görerek yaklaşma eğim göstergesi (PAPİ) var ise işaretlemenin başlangıcı, 
görerek yaklaşma eğim göstergesinin başlangıcından başlayacaktır.

Yeri ve Ebatları
800 

m’den az

800 m’den 1200 
m’ye kadar 

(1200 m hariç)

1200 m’den 
1500 m’ye kadar 
(1500 m hariç)

2400 m 
veya üzeri

Eşik Başlangıç Noktasından 
İşaretlemeye Kadar Olan Mesafe

150 m 250 m 300 m 400 m

Şerit Uzunluğu 30 - 45 m 30 - 45 m 45 - 60 m 45 - 60 m

Şerit Genişliği 4 m 6 m 6 - 10 m 6 - 10 m

Şeritlerin İç Tarafları Arası Mesafe 6 m 9 m 18 - 22.5 m 18 - 22.5 m 
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Pist Kenar İşaretlemeleri;

Bir pist kenar şeridi işaretlemesi, pist kenarları ile banketler veya çevreleyen zemin arasındaki kontrasta 
bakılmaksızın bir hassas yaklaşma pisti üzerinde sağlanmalıdır.

Piste bağlantılı taksi yolu giriş ve çıkışlarında kesilmelidir.

Piste bağlantılı pist dönüş alanı var ise (tavsiye) pist ile pist dönüş alanı arasında da çizilmelidir.

Pistin genişliğinin 60 m’den fazla olduğu durumlarda, şeritler pist merkez hattından 30 m’ye yerleştiril-
melidir. 

Pist Kenar İşaretlemesi Genişliği:

• Pist genişliği 30 m ve daha fazla olan pistlerde 90 cm,

• 30 m den daha dar pistlerde 45 cm olmalıdır.
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Pist Enine Şerit Eşik İşaretlemeleri;

Pist Dönüş Alanı İşaretlemeleri;

Bir eşik pistin sonundan kaydırıldığında veya bir pistin ucu 
pistin merkez hattına dik olmadığı durumlarda, bir enine şerit 
eşik işaretlemesi ilave edilmelidir.

Enine şerit Uygulaması, Kalıcı Kaydırılmış Eşikler için en az 
1.80 m, geniş Geçici Kaydırılmış Eşiklerde ise 1.20 m genişli-
ğinde olmalıdır.

Bir pist dönüş alanının sağlandığı durumlarda, bir uçağın 180 derecelik bir dönüşü tamamlayabilmesi ve 
pist merkez hattına hizalanmasını sağlamak üzere sürekli rehberlik için pist dönüş alanı işaretlemesi yapılır.

• Pist dönüş alanı, 
pistin ya sağ ya da 
sol tarafına ve pist 
kaplamasına  bitişik 
halde, pistin her iki 
ucunda ve gerekli 
görülen bazı ara 
yerlerde konumlan-
dırılabilir.

• Kaptan pilotun nor-
mal pozisyonunun 
sol koltukta olması 
nedeniyle, dönüş 
alanının pistin sol 
tarafına konumlan-
dırılması dönüşü 
kolaylaşacaktır.
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Pist dönüş alanının işaretlemesi, kod nu-
marasının 3 veya 4 olduğu durumlarda değme 
noktasının en az 60 m ötesine kadar ve kod 
numarasının l veya 2 olduğu durumlarda en az 
30 m ötesine kadar pist merkez hattı işaretle-
mesine paralel uzanmalıdır.
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Bir pist dönüş alanının tasarımı, dönüş alanını kullanması öngörülen uçağın kokpiti dönüş alanı işaretle-
mesinin üzerinde kaldığında, uçak iniş takımının herhangi bir tekerleği ile dönüş alanının kenarı arasındaki 
kılerans mesafelerine dikkat edilmelidir. Bir pist dönüş alanı işaretlemesi, en az 15 cm genişliğinde ve ke-
sintisiz uzunlukta olacaktır.

64o

YX
2 FT

R-6 TAIL

R-5 NOSE

A

MINIMUM WIDTH OF PAVEMENT
FOR 180o TURN

(OUTSIDE-TO-OUTSIDE OF TIRE)

R-4 W
INGTIP

R-
3 

N
OS

E 
GE

AR

FOR PLANNING WIDTH
CONSULT USING AIRLINES

70o MAX

Dış Ana Tekerlek Açıklığı (OMGWS)

Kod Numarası
4,5 metreye kadar
(4.5 metre hariç)

4,5 metreden
6 metreye kadar
(6 metre hariç)

6 metreden
9 metreye kadar (9 

metre hariç)

9 metreden
15 metreye kadar 
(15 metre hariç)

Kılerans 1,5 metre 2,25 metre 3ma veya 4mb 4 metre

a
: Dönüş alanının 18 metreden daha az bir tekerlek tabanı olan uçaklar tarafından kullanılması halinde

b
: Dönüş alanının 18 metreden daha fazla bir tekerlek tabanı olan uçaklar tarafından kullanılması halinde

Not: Dingil mesafesi, burun tekerleği ile ana tekerleğin geometrik merkezi arasındaki mesafe demektir.
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Kaydırılmış Eşik İşaretlemeleri;

Kaydırılmış Eşik Çeşitleri;

Bir pist eşiği değişik amaçlarla kaydırıldığında uygun oklar, kaydırılmış eşikten önceki pist bölümünde 
yapılacaktır.

1- Kalıcı Kaydırılmış Eşik (Bu alan Uçak Hareketleri için uygun)

1
Kalıcı Kaydırılmış Eşik

(Bu Alan Uçak Hareketleri 
İçin Uygun)

2
Geçici Kaydırılmış Eşik
(6 ay veya daha az)

4
Bu eşik alanı sadece 

stopway olarak
kullanılabilir.

3
Kalıcı Kaydırılmış Eşik

(Bu Alan Uçak Hareketleri 
İçin Uygun Değil)

10
 m

30
 m
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 m 20
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2- Geçici Kaydırılmış Eşik (6 ay veya daha az) pist tanıtma işareti kaldırılmaz

3- Kalıcı Kaydırılmış Eşik (Bu alan Uçak Hareketleri için uygun değil) Çarpıyı oluşturan çizginin eni 1.8 m,
kesişen iki çizginin uzun taraflarının arası 36 m, kısa taraf ise içten içe 14.5 m’dir

4- Bu eşik alanı sadece stopway olarak kullanılabilir.

Uzunluk 36m

Genişlik 14,5m

Çizgi Genişliği 
180 cm
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Kapalı Pist İşaretlemeleri;

Daimi olarak kapatılmış olan bir pist 
üzerinde, bu alanın tüm uçaklara kapalıdır 
işaretlemesi ile gösterilmesidir.

Bir kapalıdır işaretlemesi, geçici olarak 
kapatılmış bir pist üzerinde de yer almalıdır.

Ancak kapatma kısa süreliyse ve hava 
trafik birimi tarafından uygun ikazda bu-
lunulması halinde söz konusu işaretleme 
göz ardı edilebilir.

Bir pist üzerindeki kapalıdır işaretle-
mesi, kapalı ilan edilen pistin veya onun 
bir bölümünün; her iki ucuna da maksi-
mum aralık 300 m’yi aşmayacak şekil-
de yerleştirilecektir.

Pist üzerinde yer alan kapalıdır işaret-
lemesinin rengi beyaz olmalıdır.

Bir alan geçici olarak kapatıldığın-
da, boya harici malzemeler kullanılabi-
lir. Kırılabilir bariyerler, işaretlemeler veya 
diğer uygun araçlar, kapalı alanı tanımla-
mak üzere kullanılabilir.
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Bir pist veya bir bölümü daimi olarak kapatıldığında, tüm normal pist işaretlemeleri yok edilir.

Kapalı bir pist veya bir bölümünün üzerindeki ışıklandırma, bakım amaçlı gerekli olduğu haller dışında 
çalıştırılmaz.

Kapalıdır işaretlemelerine ilaveten, kapalı pist veya bir bölümü, gece kullanılan/kullanılabilir bir pist ile 
kesiştiği taktirde kullanılmaya elverişsizlik ışıkları, kapalı alanın girişine bir kenardan diğer kenarına en fazla 
3 m’lik aralıklarla yerleştirilir.

Taksi yolu merkez hattı işaretlemesi, kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda kaplamalı bir taksi 
yolunda, buz giderici/önleyici tesiste ve apronda, taksi yolu merkez hattı ile uçak park yerleri ara-
sında sürekli rehberlik sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Taksi Yolu Merkez Hattı İşaretlemeleri;
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Geliştirilmiş Taksi Yolu Merkez Hattı İşaretlemeleri;

Bir pist-bekleme pozisyonunun yakınlığını göstermek gerektiğinde (47 m öncesinden) geliştirilmiş taksi 
yolu merkez hattı işaretlemesi kullanılmalıdır.
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Taksi Yolu Merkez Hattı İşaretlemeleri;

Pistten çıkış niteliğinde bulunan bir taksi yolunun, pist ile kesiştiği 
yerde, taksi yolu merkez hattı işaretlemesi pist merkez hattı işaretle-
mesinin içine döndürülmelidir.

Taksi yolu merkez hattı işaretlemesi, kod numarasının 3 veya 4 
olduğu durumlarda değme noktasının en az 60 m’lik bir mesafe kadar 
ve kod numarasının l veya 2 olduğu durumlarda en az 30 m’lik bir 
mesafe kadar ötesinde pist merkez hattı işaretlemesine paralel olarak 
uzanmalıdır. (Pist merkez hattı işaretlemesi ile arası 90 cm.)

0,9 m

(b) ikinci bekleme pozisyonu

0,9 m

47 m

(d) “T” Kavşak

1.5 m 1.5 m

en az 3 kesikli çizgi

(c) Kesişen taksi yolu

(e) İki bekleme pozisyonu arasında
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Taksi Yolu Kenar (Kaplamalı Banket İşaretlemeleri);

Taksi yollarına ait banketler; pist dönüş alanları, bekleme yerleri, apronlar ile yük taşıyan yüzeylerden 
kolayca ayırt edilemeyen ve uçaklar tarafından kullanıldıklarında, uçaklara zarar verebilecek diğer yük taşı-
mayan yüzeylerin sınırında, söz konusu alanlar ile yük taşıyan yüzey arasında bir taksi kenar şeridi işaret-
lemesi şeklinde olur.

Bir taksi kenar şeridi işaretle-
mesi, yük taşıyan kaplamanın 
kenarı boyunca, işaretlemenin 
dış kenarı yaklaşık olarak yük ta-
şıyan kaplamanın kenarı üze-
rinde olacak şekilde yerleştirilir.

Bir taksi kenar şeridi işaretle-
mesi, 15 cm sarı + 15 cm Boşluk 
+ 15 cm sarı şeklinde bir çift çiz-
giden oluşur.
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Taksi Yolu Kenar Enine Şerit İşaretlemeleri;

Taksi yolu kenar enine şerit işaretlemeleri; dönemeçlerde, virajın her dokunma noktasına ve virajın ara 
noktaları boyunca, şeritler arasındaki aralık 15 m'yi geçmeyecek şekilde koyulmalıdır.

Küçük düz kısımlara enine şeritlerin koyulması arzu edildiği takdirde, aralıklar 30 m'yi aşmamalıdır.

İşaretlerin eni 0.9 m olmalı, ve hangisi daha kısa ise stabilize kaplamanın dış kenarından 1.5 m dahiline 
kadar uzanmalı ya da 7.5 m uzunluğunda olmalıdır.
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Pist Bekleme Pozisyonları (A-B), Ara Bekleme Pozisyonları ve Araç 
Yolu Bekleme Pozisyonları İşaret ve Levhaları: 

Bekleme yeri (yerleri), trafik yoğunluğu orta veya şiddetli olduğunda sağlanmalıdır.

Pist bekleme pozisyonu veya pozisyonları uygun yerlerde oluşturulmalıdır.

Bir pist bekleme pozisyonunun taksi yolundaki yeri 
veya hizası, taksi yapan bir uçak veya araç için bir mania 
sınırlama yüzeyini ihlal edebilecek veya radyo seyrüsefer 
yardımcılarının işleyişine müdahale edebilecek şekilde ol-
duğu durumlarda bir taksi yolu üzerinde oluşturulacaktır.

Oluşturulacak bekleme yeri, bir taksi yolu/pist kesiş-
me yerindeki pist bekleme pozisyonu konumu veya araç 
yolu bekleme pozisyonu ile bir pistin merkez hattı arasın-
daki mesafe, yandaki tabloya uygun olacak ve bir hassas 
yaklaşma pisti söz konusu olduğunda, bekleme yapan bir 
uçağın veya aracın radyo seyrüsefer yardımcı cihazlarının 
işleyişine müdahale etmeyecek şekilde olacaktır.

Bekleme pozisyon işaretlemeleri kule (ATC) tarafından 
talimat verilmedikçe ihlal edilmemelidir.
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İşaret ve Levhaların Mesafe ve Ölçü Bilgileri:

Pist Merkez Hattından - Bir Bekleme Yerine, Pist Bekleme Pozisyonuna veya Araç Yolu 
Bekleme Pozisyonuna Olan Minimum Mesafeler

Pist Tipi
Havalimanı Kod Numarası

1 2 3 4

Aletsiz 30 m 40 m 75 m 75 m

Hassas Olmayan Yaklaşma 40 m 40 m 75 m 75 m

Hassas Yaklaşma Kategori I 60 mb 60 mb 90 ma,b 90 ma,b,c

Hassas Yaklaşma Kategorileri II ve III * * 90 ma,b 90 ma,b,c

Kalkış Pisti 30 m 40 m 75 m 75m

a

Bir bekleme yeri, pist bekleme pozisyonu veya araç yolu bekleme pozisyonu eşik ile 
karşılaştırıldığında daha düşük bir rakımda bulunduğu takdirde mesafe, iç geçiş yüzeyini ihlal 
etmemek şartıyla, bekleme yerinin veya bekleme pozisyonunun eşikten daha alçakta olduğu her 
metre için 5 azaltılabilir.

b

Bu mesafenin, özellikle süzülüş yolu (glidepath) ve yer saptayıcı birimler olmak üzere, radyo 
seyrüsefer yardımcılarına müdahaleyi önlemek üzere arttırılması gerekebilir. ILS ve MLS’nin kritik 
ve hassas alanlarına ilişkin bilgiler Annex 10, Cilt 1, sırasıyla ilave C ve G’de yer almaktadır. (bakınız 
ayrıca 3.12.6)

Not-1

Kod numarası 3 ve 4 için 90 m’lik mesafe, 20 m’lik bir kuyruk yüksekliğine sahip bir uçağa, burundan 
kuyruğun en yüksek bölümüne kadar 52.7 m’lik mesafenin ve pist merkez hattı bakımından 45o 
veya daha büyük bir açıyla duran 10 m’lik bir burun yüksekliğinin maniadan arındırılmış bölgeden 
uzak olmasına ve OCA/H’nın hesaplanmasında dikkate alınabilir olmamasına dayanmaktadır.

Not-2

Kod numarası 2 için 60 m'lik mesafe, 8 m'lik bir kuyruk yüksekliğine sahip bir uçağa, burundan 
kuyruğun en yüksek bölümüne kadar 24.6 m'lik mesafenin, ve pist merkez hattı bakımından 45 
veya daha büyük bir açıyla duran 5.2 m'lik bir burun yüksekliğinin maniadan arındırılmış bölgeden 
uzak olmasına dayanmaktadır.

c Kod harfi F olduğunda, bu mesafe 107.5 m olmalıdır.

Not

Kod harfinin F olduğu durumlarda kod numarası 4 için 107.5 m’lik mesafe, 24 m’lik bir kuyruk 
yüksekliğine sahip bir uçağa, burundan kuyruğun en yüksek bölümüne kadar 62.2 m’lik mesafenin 
ve pist merkez hattı bakımından 45o veya daha büyük bir açıyla duran 10 m’lik bir burun yüksekliğinin 
maniadan arındırılmış bölgeden uzak olmasına dayanmaktadır.
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1 Nisan 2016 tarihinden sonra oluşturulacak bekleme yerleri, pist bekleme pozisyonları, ara bekleme 
pozisyonları ve araç yolu bekleme pozisyonları için;

700 m'den (2300 ft'den) yüksek rakımlarda, kod numarası 4 olan bir hassas yaklaşma pisti için Tablo 
3-2'de belirlenen 90 m'lik mesafe, aşağıdaki şekilde artırılmalıdır:

Rakım ≤ 2000 m (6600 ft)
700 m’yi (2300 ft’yi) aşan her 100 m (330 
ft) için 1 m

2000 m (6600 ft) < Rakım ≤ 4000 m (13320 ft)
13 m + 2000 m’yi (6600 ft’yi) aşan her 100 
m (330 ft) için 1,5 m

4000 m (13320 ft) < Rakım ≤ 5000 m (16650 ft)
43 m + 4000 m’yi (13320 ft’yi) aşan her 
100 m (330 ft) için 2 m

Pist Çıkış Levhası Dahil Taksi Yapma Kılavuz Levhaları İçin Yer Mesafesi

Levha Yüksekliği (mm) Tanımlanmış Taksi Yolu 
Kaplama Kenarından 

Levhanın Yakın Kenarına 
Kadar Dikey Mesafe

Tanımlanmış Pist 
Kaplama Kenarından 

Levhanın Yakın Kenarına 
Kadar Dikey Mesafe

Kod 
Numarası

Levha 
Açıklama 
Bölümü

Ön Taraf (Min) Kurulu (Maks)

1 veya 2 200 400 700 5 - 11 m 3 - 10 m

1 veya 2 300 600 900 5 - 11 m 3 - 10 m

3 veya 4 300 600 900 11 - 21 m 8 - 15 m

3 veya 4 400 800 1100 11 - 21 m 8 - 15 m

Uygun olarak oluşturulmuş bir pist bekleme pozisyonunun yeri, bekleyen bir uçağın veya aracın; mania-
dan arındırılmış bölgeyi, yaklaşma yüzeyini, kalkış tırmanma yüzeyini veya ILS/MLS kritik/hassas alanını ih-
lal etmeyecek veya radyo seyrüsefer yardımcı cihazlarının işleyişine müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır.

15 cm

0.75 m 0.75 m

50 cm

50 cm

25 cm 5 m

3.5 m

Araç Yolu Bekleme Pozisyonu İşaretlemesi

1.
25

 m

2.
25

 m
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Pist Bekleme Pozisyonu (Biçim-A);

Bir taksi yolu ile bir hassas yaklaşma kategorisi I, II veya III pistinin bir kesişme noktasında tek bir 
pist-bekleme pozisyonu olduğunda, pist-bekleme pozisyonu işaretlemesi Biçim-A olmalıdır. 

Biçim-A pist bekleme pozisyonu işaretlemesi mutlaka pist tanıtma levhası (zorunlu talimat levhası) ile 
tamamlanır. 

Bir zorunlu talimat levhası, havalimanı kontrol kulesi tarafından izin verilmedikçe taksi yapan bir uçağın 
veya aracın ötesine geçemeyeceği bir yeri belirlemek üzere sağlanır. 

Kesik çizgili bölüm pist tarafını. 

Düz çizgili bölüm taksi yolu tarafını gösterir.
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Pist Bekleme Pozisyonu (Biçim-B) - ILS Kritik Alanı Bekleme Pozisyonu;

ILS Hassas Alanı Bekleme Pozisyonu İşaretlemesi; ILS yayın alanını etkilemekten  kaçınmak için gereken 
yerlerde yüzey üzerine işaretlenir.

Bu nedenle, “ILS Hassas Sahası” korunması gerektiğinde hava trafik kontrol kulesi tarafından uçak / araç-
lara “ILS Hassas Sahası Bekleme Pozisyonu İşaretlemesinde” durmaları talimatı verilebilir. 

Pilot veya sürücüler, hava trafik kontrol kulesi tarafından özel olarak talimat verildiğinde bu işaretlemeyi 
geçerler.

Pist bekleme pozisyonu işaretlemesi; pist tarafından gelen uçağın pisti terk ettiğini belirten bilgilendirme 
levhası ile (pist terkedilmiştir levhası) ile tamamlanmalıdır.
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İki veya üç pist bekleme pozisyonu olduğunda; piste daha yakın (en yakın) olan pist bekleme pozisyonu 
işaretlemesi Biçim-A'da gösterildiği gibi, pistten daha uzak olan işaretlemeler ise Biçim-B'de gösterildiği 
gibi olacaktır.
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“ILS Hassas Sahası” korunması gerektiğinde hava trafik kontrol kulesi tarafından uçak / araçlara “ILS kritik 
alanı bekleme pozisyonu işaretlemesinde durmaları talimatı verilebilir.
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Ara Bekleme Pozisyonu;

Bir ara bekleme pozisyonu işaretlemesi, iki kaplamalı taksi yolunun kesiştiği yerde gösterildiğinde, taksi 
yolu üzerinde, taksi yapan uçaklar arasında emniyet kıleransını sağlamak için kesişen taksi yolunun yakın 
kenarından yeterli bir mesafede bulunur.

Bir ara bekleme pozisyonu işaretlemesi, bir taksi yoluna bitişik bir buz giderici/önleyici tesisin çıkış sınır-
larında da gösterilmelidir.
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Araç Yolu Bekleme Pozisyonu;

İşaret; bir araç yolu-bekleme pozisyonu işaretlemesi, bir piste çıkan tüm araç yolu girişlerinde ve kritik 
alanların girişlerinde sağlanacaktır. 

Araç yolu-bekleme pozisyonu işaretlemesi, araç yolunu kesecek şekilde yerleştirilmeli. Araç yolu bekle-
me pozisyonu işaretlemesi, yerel yol trafik mevzuatına uygun olmalıdır.

Işık; bir araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı, bir pistin, 550 m’lik bir değerden düşük pist görüş mesafesi 
şartlarında kullanılması öngörüldüğünde piste hizmet veren her araç yolu-bekleme pozisyonunda sağlanacaktır. 

Bir Araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı, araç yolunun bir kenarından, yani yerel trafik mevzuatına göre 
sol veya sağda, 1.5 m (± 0.5 m) bekleme yeri işaretlemesine bitişik yerleştirilecektir. 

Araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı, Hava Trafik servisleri tarafından kontrol edilebilir bir kırmızı (dur-
ma)/yeşil (geçme) trafik ışığı veya yanıp sönen bir kırmızı ışık.

Araç yolu - bekleme pozisyonu ışığı ışını, tek yönlü olacak ve bekleme yerine yaklaşan bir aracın sürü-
cüsü tarafından görülebilir şekilde hizalanacaktır. 

15 cm

0.75 m 0.75 m

50 cm

50 cm

25 cm 5 m

3.5 m

Araç Yolu Bekleme Pozisyonu İşaretlemesi

1.
25

 m

2.
25

 m
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Levha; Bir araç yolu - bekleme pozisyonu levhası, kırmızı bir zemin üzerinde beyaz yazıdan oluşur. Bir 
araç yolu - bekleme pozisyonu levhasının üzerindeki yazı, ulusal dilde ve yerel trafik mevzuatına uygun 
olacak. Üzerinde durma gerekliliği ve gerektiğinde Hava Trafik Kontrol müsaadesi alma gerekliliği ve yer 
göstergesi içerecektir.

Pist Merkez Hattından - Bir Bekleme Yerine, Pist Bekleme Pozisyonuna veya Araç Yolu Bekleme 
Pozisyonuna Olan Minimum Mesafeler

Pist Tipi
Havalimanı Kod Numarası

1 2 3 4

Aletsiz 30 m 40 m 75 m 75 m

Hassas Olmayan Yaklaşma 40 m 40 m 75 m 75 m

Hassas Yaklaşma Kategori I 60 m 60 m 90 m 90 m

Hassas Yaklaşma Kategorileri II ve III ** ** 90 m 90 m

Kalkış Pisti 30 m 40 m 75 m 75m

* Kod Harfi F olduğunda, bu mesafe 107.5 m olmalıdır.
* Detay Mesafe Ölçümü için bakınız SHT-HES Tablo 3-2
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VOR Kontrol Noktası (VOR Check Point) İşaretlemesi:
Bir Havalimanında VOR kontrol noktası oluştu-

rulduğunda, yeri VOR kontrol noktası işaretlemesi 
ve levhası ile gösterilmelidir.

VOR kontrol noktası işaretlemesi, bir uçağın 
doğru VOR sinyalini almak için duracağı nokta üze-
rinde ortalanacak ve beyaz renkli olacaktır. 

VOR kontrol noktası işaretlemesi, 6 m çapında 
bir daireden oluşacak ve 15 cm’lik bir çizgi genişli-
ğine sahip olacaktır.

Bir uçağın belirli bir yöne yönlendirilmesi istendiğinde, dairenin merkezinden geçen bir çizgi sağlanacaktır.

Çizgi, uçağın gittiği yöne doğru dairenin 6 m dışına uzanmalı ve bir ok ucu şeklinde sona ermelidir.

Bir havalimanında, VOR kontrol noktası oluşturulduğunda, yeri VOR kontrol noktası işaretlemesi ve levhası 
ile gösterilecektir.  

VOR Kontrol Noktası Levhası: Kontrol noktası işaretlemesinin mümkün olduğunca yakınına ve yazılar VOR 
kontrol noktası işaretlemesi üzerinde durmuş bir uçağın kokpitinden görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. 
Levha sarı zemin üzerinde siyah bir yazıdan oluşacaktır. 

A-B Biçim; VOR ile birlikte bir DME yerleştirilmediği durumlarda,

C-D Biçim; VOR ile birlikte bir DME yerleştirildiği durumlarda,

Havalimanı Yüzey İşaretlemeleri

6 m

Çi
zg

i k
al

ın
lığ

ı 1
5 

cm

Yön çizgili, bir uçağın belirli bir 
yönde hizalanması
zorunlu olduğunda
oluşturulmalıdır.

6 m 6 m
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Zorunlu Talimat İşaretlemeleri;

Zorunlu talimat levhasının kurulması-
nın mümkün olmadığı durumlarda, kap-
lamanın yüzeyinde bir zorunlu talimat 
işaretlemesi sağlanmalıdır.

Genişliği 60 m'yi aşan taksi yolları 
üzerinde, hassas yaklaşma kategorisi II 
veya III' olan pistte veya bir pist ihlalinin 
önlenmesine yardımcı olmak amacıyla 
gerek görülmesi halinde zorunlu talimat 
işaretlemesi yapılmalıdır.

Operasyonlar açısından gerekli olduğunda; zorunlu talimat levhası, zorunlu talimat işaretlemesi ile 
tamamlanmalıdır.

Bir zorunlu talimat işaretlemesi, kırmızı fon üzerinde beyaz yazıdan oluşacaktır. NO ENTRY (GİRİLMEZ) işa-
retlemesi haricinde, onunla bağlantılı zorunlu talimat levhası ile aynı bilgiyi sağlayacaktır.

Karakter boyu; kod harfin C, D, E veya F olduğu durumlarda 4 m ve kod harfin A veya B olduğu durum-
larda 2 m olmalıdır.

Arka plan, dikdörtgen olmalı ve yazının uçlarının ötesinde yanal ve dikey olarak en az 50 cm uzanmalıdır.

İşaretleme ile kaplamalı yüzey arasında yeterli kontrastın bulunmaması halinde; zorunlu talimat işaretle-
mesi, tercihen beyaz veya siyah renkte sınır çizgisi içerecektir.

Karakter boyu, kod harfin C, D, E veya F olduğu durumlarda 4 m ve kod harfin A veya B olduğu durumlarda 
2 m olmalıdır.

Arka plan, dikdörtgen olmalı ve yazının uçlarının ötesinde yanal ve dikey olarak en az 50 cm uzanmalıdır.
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Kod harfinin A, B, C veya D oldu-
ğu taksi yollarındaki zorunlu talimat 
işaretlemesi, yanda görüldüğü üzere 
taksi yolu boyunca taksi yolu merkez 
hattı üzerine ve pist bekleme pozis-
yonu işaretlemesinin bekleme tarafı-
na eşit olarak yerleştirilecektir.

İşaretlemenin en yakın kenarı ile 
pist bekleme pozisyonu işaretlemesi 
veya taksi yolu merkez hattı işaretle-
mesi arasındaki mesafe 1 m’den az 
olmayacaktır.

Bir NO ENTRY (GİRİLMEZ) işaretlemesi, kırmızı fon üzerinde beyaz NO ENTRY (GİRİLMEZ) yazısından oluşacaktır. 

Bir zorunlu talimat işaretlemesi olan NO ENTRY (GİRİLMEZ) işaretlemesi uygun olması durumunda GİRİLMEZ 
Levhası ile tamamlanacak.
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Bilgilendirme İşaretlemeleri;
Bir bilgilendirme levhası normalde kurulması gerekli olduğunda, pratikte kurulması mümkün değilse, bir 

bilgilendirme işaretlemesi kaplamanın üzerinde yapılacaktır.

Bilgilendirme işaretlemesi operasyonel açıdan gerekli ise bilgilendirme levhası ile tamamlanmalıdır.

Bilgilendirme (yer/yön) işaretlemesi, karmaşık taksi yolu kesişme noktalarının öncesinde ve sonrasında 
yapılmalıdır.

Taksi yolu üzerindeki işaretlemelerin uçuş mürettebatının yer hareketlerine yardımcı olabileceği düşünül-
müşse yapılmalıdır. Özellikle uzun taksi yolları boyunca düzenli aralıklarla kaplama yüzeyi üzerinde göste-
rilmelidir.

Bilgilendirme işaretlemesi, gerekli görülen taksi yolu veya apron yüzeyi üzerinde taksi yoluna dik olarak 
yapılmalı ve yaklaşan bir uçağın kokpitinden okunabilmelidir.
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Bir bilgilendirme işaretlemesi aşağıdaki unsurlardan oluşmalıdır.

Bir konum levhasının yerine geçtiğinde veya bir konum levhasını tamamladığında siyah bir fon üzerinde 
sarı renkte yazı şeklinde olmalıdır.

Bir yön veya varış yeri levhasının yerine geçtiğinde veya onu tamamladığında sarı bir fon üzerinde siyah 
renkte yazı şeklinde olmalıdır.

Bir taksi yolu üzerindeki işaretlemeler pilotun yer hareketlerine yardımcı olabileceği düşünülmüşse ya-
pılmalıdır. Özellikle uzun taksi yolları boyunca düzenli aralıklarla kaplama yüzeyi üzerinde gösterilmelidir.

KONUMYÖN YÖN YÖN YÖN YÖN YÖN

İşaretleme fonu ile kaplama yüzey arasında yetersiz kontrast bulunması durumunda yazıların siyah oldu-
ğu durumda siyah bir çerçeve ve yazıların sarı olduğu durumda sarı bir çerçeve ile belirlenir. Karakter boyu 
4 m olmalıdır. 
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Zorunlu Talimat Levhaları;

Bir zorunlu talimat levhası, havalimanı kontrol kulesi (ATC) tarafından izin verilmedikçe taksi yapan bir 
uçağın veya aracın ötesine geçemeyeceği bir yeri belirlemek üzere sağlanmalıdır.

Zorunlu Talimat Levhaları çeşitleri:

• Pist Tanıtma Levhaları

• Kategori I, II veya III Bekleme Pozisyonu Levhaları

• Pist Bekleme Pozisyonu Levhaları

• Araç Yolu Bekleme Pozisyonu Levhaları

• NO ENTRY (GİRİLMEZ) Levhaları

Pist ucu pist
tanıtımı

Bir pist ucunda bulunan pist
bekleme pozisyonunu gösterir

Bir pistin her iki
ucunun pist tanıtımı

Pist ucu dışında taksi yolu/
pist kavşağında bulunan pist 
beklemepozisyonunu gösterir

Kategori I bekleme
pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki
kategori I pist bekleme
pozisyonunu gösterir

Kategori II
bekleme pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki
kategori II pist bekleme
pozisyonunu gösterir

Kategori III
bekleme pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki
kategori III pist bekleme
pozisyonunu gösterir

Kategori II ve III
bekleme pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki 
müşterek kategori II/III pist 
bekleme pozisyonunu gösterir

Kategori I, II ve III
bekleme pozisyonu

25 numaralı pistin eşiğindeki 
müşterek kategori I, II ve III pist 
bekleme pozisyonunu gösterir

Pist bekleme
pozisyonu

Bir pist bekleme 
pozisyonunu gösterir

GİRİLMEZ Bir alana girişin yasak 
olduğunu gösterir

Kırmızı uyarı 
rengi ilerisine 

talimatsız 
geçilmez
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Biçim-A pist bekleme pozisyonu işaretlemesi, bir taksi yolu/pist kavşağında veya bir pist/ pist kavşa-
ğında pist tanıtma levhası ile tamamlanmalıdır.

Biçim-B pist bekleme pozisyonu işaretlemesi, kategori I, II veya III bekleme yeri levhası ile birlikte 
tamamlanmalıdır.

Bir alana giriş yasak olduğunda bir NO ENTRY (GİRİLMEZ) levhası sağlanmalıdır.
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Bir bilgilendirme levhası, yön veya varış yeri bilgisinin bir levha ile gösterilmesi gerektiği durumlarda 
sağlanmalıdır.

Taksi yollarını tanıtırken; I, O işaretleri 1, 0 numaraları  ile karıştırıldığından veya X harflerinin kullanıl-
ması kapalı işaretlemesi ile karıştırılacağından kullanılmamalıdır. İç ve dış gibi sözcüklerin kullanılmasından 
da karışıklığı önlemek üzere mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Bilgilendirme Levhaları;

Bilgilendirme levhaları çeşitleri:

• Yön Levhaları

• Konum Levhaları

• Varış Yeri Levhaları

• Pist Çıkış Levhaları

• Pist Terk Edilmiştir Levhaları

• Kavşak Kalkış Levhaları

Pist Çıkış Levhası Dahil Taksi Yapma Kılavuz Levhaları İçin Yer Mesafesi

Levha Yüksekliği (mm) Tanımlanmış Taksi Yolu 
Kaplama Kenarından 

Levhanın Yakın Kenarına 
Kadar Dikey Mesafe

Tanımlanmış Pist 
Kaplama Kenarından 

Levhanın Yakın Kenarına 
Kadar Dikey Mesafe

Kod 
Numarası

Levha 
Açıklama 
Bölümü

Ön Taraf 
(Min)

Kurulu 
(Maks)

1 veya 2 200 400 700 5 - 11 m 3 - 10 m

1 veya 2 300 600 900 5 - 11 m 3 - 10 m

3 veya 4 300 600 900 11 - 21 m 8 - 15 m

3 veya 4 400 800 1100 11 - 21 m 8 - 15 m
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Konum levhası, bir ara bekleme pozisyonunda sağlanmalıdır.

Konum levhasının üzerindeki yazı, uçağın üzerinde bulunduğu veya girmekte olduğu taksi yolu, pist veya 
diğer kaplama konumunu tanımlayacak ve oklar içermeyecektir.

Konum levhası, pist/pist kavşağında hariç olmak üzere, bir pist tanıtma levhası ile birlikte sağlanacaktır.

Konum Levhaları;
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• Bir taksi yolu kavşağında, bilgilendirme levhaları kavşağın
önünde ve taksi yolu kavşağı işaretlemesi ile aynı hizada yer
alacaktır.

• Taksi yolu kavşağı işaretlemesinin olmadığı durumlarda levha-
lar, kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda kesişen
taksi yolunun merkez hattından en az 60 m uzağa ve kod
numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda en az 40 m uzağa
tesis edilecektir.

• Bir yön levhasının üzerindeki yazı, taksi yolunu (yollarını) ta-
nımlayan alfabetik veya alfabetik + nümerik bir ifade ve gös-
terildiği üzere uygun şekilde yöneltilmiş bir ok veya okları kap-
sayacaktır.

• Kombine bir yer ve yön levhası, bir taksi yolu kavşağı öncesinde
güzergah bilgilerinin gösterilmesi amaçlandığında sağlanacaktır.

Yön Levhaları;

KONUMYÖN YÖN
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Varış yeri levhası; gerektiğinde apron, kargo alanı, genel havacılık vb. gibi havalimanı üzerinde bulunan 
belirli bir varış yerinin yönünü göstermek için sağlanmalıdır.

Bir varış yeri levhasının üzerindeki yazı; varış yerini tanımlayan alfabetik, alfabetik + nümerik veya nü-
merik bir ifade ile ilerlenecek yönü gösteren bir oktan oluşacaktır.

Varış Yeri Levhası;
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Pist çıkış levhası; pistten çıkışın yapıldığı taraf ile aynı tarafa (yani sola veya sağa) yerleştirilecek ve 
konumlandırılacaktır.

Pist çıkış levhasının üzerindeki yazı; çıkış taksi yolunu tanıtan ifade ve takip edilecek yönü gösteren bir 
oktan oluşacaktır.

Pist Çıkış Levhası;
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Bir pist terk edilmiştir levhası, taksi yolunun en az bir tarafında bulunacaktır.  

Bir pist terk edilmiştir levhasının üzerinde çıkış yapılan taksi yolu adı ve Biçim- A Pist Bekleme Pozisyo-
nu İşaretlemesini tarif edecektir.  

Taksi Yolu Konumu Levhası, Bir pist terk edilmiştir levhası ile birlikte sağlandığı durumlarda, pist terk 
edilmiştir levhasının dış tarafında yer alacaktır.

Pist Terk Ediş Levhaları;

Kavşak kalkış levhası, geriye kalan kalkış koşusu için mevcut mesafeyi (TORA) göstermeye ilişkin bir 
işletme gerekliliğinin söz konusu olduğu durumlarda sağlanmalıdır.

Bir kavşak kalkış levhasının üzerindeki rakam, geriye kalan kalkış koşusu için mevcut mesafeyi metre 
cinsinden gösteren bir ifade ile gösterildiği üzere kalkış yönünü gösteren, uygun şekilde yerleştirilmiş ve 
yöneltilmiş, bir oktan oluşacaktır.

Kavşak kalkışı levhası, giriş taksi yolunun sol tarafında bulunacaktır. Levha ile pistin merkez hattı ara-
sındaki mesafe, kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda en az 60 m ve kod numarasının 1 veya 2 
olduğu durumlarda en az 45 m olacaktır.

Kavşak Kalkış Levhaları;
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Tüm uçaklara daimi olarak kapatılmış olan bir taksi yolu üzerinde bir kapa-
lıdır işaretlemesi ile gösterilir. 

Bir kapalıdır işaretlemesi, geçici olarak kapatılmış bir taksi yolu  üzerinde 
yer almalı, ancak kapatma kısa süreliyse ve hava trafik servisleri tarafından 
uygun ikazda bulunulması halinde söz konusu işaretleme göz ardı edilebilir.

Bir  taksi yolu veya onların bir bölümü daimi olarak kapatıldığında, tüm 
normal taksi yolu işaretlemeleri yok edilir.

Kapalı bir taksi yolunun veya bir bölümünün üzerindeki ışıklandırmalar, 
bakım amaçlı gerekli olduğu haller dışında çalıştırılmaz.

Kapalıdır işaretlemelerine ilaveten, kapalı taksi yolu veya bir bölümü, 
gece kullanılan/kullanılabilir bir taksi yolu ile kesiştiği taktirde kullanılmaya 
elverişsizlik ışıkları kapalı alanın girişine bir kenardan diğer kenarına en fazla 
3 m’lik aralıklarla yerleştirilir.

Kapalı Taksi yolu İşaretlemeleri;
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Bir havalimanında en az bir rüzgar yönü göstergesiyle olmalıdır.

Bir rüzgar yönü göstergesi, uçuş halindeki veya hareket alanındaki uçaklar-
dan görünebilecek şekilde ve yakındaki cisimlerin neden olduğu hava deği-
şimlerinden etkilenmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.  

Bir rüzgâr yönü göstergesi, iniş için aktif olarak kullanılan pistin eşiğinin 
300 m dâhilinde tesis edilmelidir. 

Rüzgar Yönü Göstergesi;

• Renk veya renkler, arka planı göz önünde bulundurarak, rüzgar yönü göstergesini en az 300m’lik bir 
yükseklikten açıkça görülebilir ve anlaşılabilir hale getirecek şekilde seçilmelidir.

• Rüzgar yönü göstergesi, kumaştan yapılmış kesik bir huni şeklinde olmalıdır.

• Mümkün olduğu durumlarda tek bir renk, tercihen beyaz veya turuncu kullanılmalıdır.

• Değişen arka planlar karşısında uygun bir barizlik sağlamak için iki renkten oluşan bir kombinasyon 
gerekliyse, bunlar tercihen turuncu ve beyaz, kırmızı ve beyaz veya siyah ve beyaz olmalı, ilk ve son 
şeritler daha koyu renkli olup, birbirini izleyen beş şerit halinde düzenlenmelidir.

• Rüzgar yönü göstergesinin yeri; 15 m 
çapında ve 1.2 m genişliğinde dairesel bir 
şerit ile işaretlenmelidir. Şerit, rüzgar yönü 
göstergesi desteğine göre ortalanmalı ve 
uygun barizlik sağlayacak bir renkte, terci-
hen beyaz olmalıdır.

• Kış şartlarının ağır geçtiği, kar yağışının sık 
olduğu veya karın yerde kalma süresinin 
fazla olduğu yerlerde zıt kontrast sağlayan 
renkler tercih edilebilir.

• Gece kullanımı için öngörülen bir havalima-
nında en az bir rüzgar yönü göstergesinin 
ışıklandırılması gerekir.
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Rüzgar Yönü Göstergesinin Yaklaşık Rüzgar Hızı Bilgisi;

Rüzgar yönü göstergesi, yüzey rüzgarının yönünü açıkça ve rüzgar hızını genel olarak gösterecek şekilde yapılır.

3 Knots
5,5 Km/h
3,5 mph
1.5 m/s

12 Knots
22 Km/h
14 mph
6 m/s

15 Knots
28 Km/h
17 mph
1.5 m/s

6 Knots
11 Km/h
7 mph
3 m/s

9 Knots
16 Km/h
10 mph
4.5 m/s
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Varsa iniş yönü göstergesi, havalimanında açıkça görülebilen bir yerde konumlandırılır. İniş yönü göster-

gesi “T“ şeklinde olmalıdır.

İniş “T”sinin rengi beyaz veya turuncu olacak; renk seçimi, göstergenin görüleceği arka alana en iyi 
kontrastı oluşturacak şekilde seçilecektir.

Kış şartlarının ağır geçtiği kar yağışı-
nın sık olduğu veya karın yerde kalma 
süresinin fazla olduğu yerlerde zıt kont-
rast sağlayan renkler tercih edilebilir.

Gece kullanımı için gerekli olduğu 
durumlarda, iniş “T”si ya ışıklandırılacak 
ya da beyaz ışıklarla çevrelenecektir.

İniş “T”sinin biçimi ve minimum 
ebatları; yandaki şekilde gösterilmek-
tedir.

İniş Yönü Göstergesi;
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Her havalimanında Hava Trafik Kontrol Kulesinde bir sinyalizasyon lambası bulunmalıdır.

• Sinyalizasyon lambası; kırmızı, yeşil ve beyaz sinyaller üretebilmelidir.

• Herhangi bir hedefe elle yöneltilebilmelidir.

• Renklerden herhangi birinde bir sinyal ve bunu takiben diğer iki renklerden herhangi birinde bir sinyal 
verebilmelidir.

• Dakikada en az dört kelimelik bir süratle MORS KODUYLA üç renkten biriyle mesaj iletebilmelidir.

Kule (ATC) ile telsiz muhaberesinin kesilmesi durumunda yapılacak işlemler (Aldis Lambası takibi):

Sinyalizasyon Lambası (Aldis);

Sürekli Kırmızı

Pozisyonu Muhafaza Et

Çakarlı Kırmızı

İniş Sahasını veya taksi yolunu terk et ve geçen uçağa dikkat et

Çakarlı Yeşil

İniş sahasını kat etmeye ve taksi yolu üzerinde ilerlemeye 
serbestsiniz

Çakarlı Beyaz

Lokal talimatlara uygun şekilde manevra sahasını terk et
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Bir havalimanının veya heliportun yerinin havadan tanınması için kullanı-
lan havacılık işaretidir. Gece trafiğine açık tüm meydanlarda bulunur.

Kara meydanlarında yeşil-beyaz ışık veren ve dakikada 12-30 defa çakan 
döner ışık sistemidir.

Bikının ışıkları her istikametten görülebilecek şekilde havalimanının en 
yüksek noktası olan genellikle kule üzerine tesis edilirler.

Bir havalimanını veya havaalanının yerinin havadan tanınması için kullanı-
lan havacılık işaretidir. Gece trafiğine açık tüm meydanlarda bulunur.

Havalimanı Bikını (Aerodrome Beacon):

Sivil Havalimanı (Civilian land airport)

Heliport

Su Üstü Havalimanı (Water airport)

Askeri Havalimanı (Military airport)
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Kullanılmaya Elverişli Olmayan Alanların İşaretlenmesi:

Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyicileri, bir taksi yolunun, apronun veya bekleme yerinin herhangi bir 
bölümü, uçakların hareketi için elverişli olmadığında, fakat uçakların alanın etrafından emniyetli bir şekil-
de geçmeleri halen mümkün olduğunda kullanılacaktır. Gece kullanılan bir hareket alanında, kullanılmaya 
elverişsizlik ışıkları kullanılacaktır. Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyicileri ve ışıkları, kullanılmaya elverişli 
olmayan alanı sınırlandırmak için birbirine yeterince yakın aralıklarla yerleştirilecektir.

İşaretleyiciler: Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyicileri; bayraklar, koniler veya işaretleyici levhalar 
gibi göze çarpan, dik duran tertibatlardan ve bunlarla beraber kullanılacak elverişsizlik ışığından oluşur.

Koni: Kullanılmaya elverişsizlik konisi; en az 50 cm yüksekliğinde ve kırmızı, turuncu veya sarı veya 
bu renklerden herhangi biri ile birlikte beyaz olmalıdır.

Bayrak: Kullanılmaya elverişsizlik bayrağı; en az 50 cm, kare ve kırmızı, turuncu, sarı veya bu renkler-
den herhangi biri ile birlikte beyaz olmalıdır.

Levha: Kullanılmaya elverişsizlik işaretleyici levhası; en az 50 cm yüksekliğinde ve 90 cm uzunluğun-
da ve değişmeli kırmızı ve beyaz veya turuncu ve beyaz dikey şeritlere sahip olmalıdır.

Işık: Kullanılmaya elverişsizlik ışığı; sabit kırmızı bir ışıktan oluşur. Işık diğer ışıklar arasında bariz görü-
nebilir yoğunluğa sahip olmalıdır. Elverişsiz alanın en tehlikeli uçlarına yerleştirilmeli, alan büyükse her 7.5 
metresi için en az bir tane olmalıdır.

Işıklar, uçak ve araçların yaklaşacağı yöne hizalanacak şekilde yerleştirilmelidir. Yüksekliği; uçakların ka-
nat, pervane, yakıt tankı aralığı düşünülerek alçak monte edilmelidir.
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Apron İşaretlemeleri Talimatı (SHT-APRON)

Açık Renkli Kaplama: Beton kaplamalar gibi üzerindeki açık renkli işaretlemelerin gece şartlarında, koyu 
renkli işaretlemelerin gündüz şartlarında daha belirgin görüldüğü kaplamalar.

Alternatif Uçak Park Yeri: Birincil uçak park yeri kullanılmadan uygun uçaklar tarafından eşzamanlı kul-
lanılabilen uçak park yerlerinden her biri.

Apron: Bir kara havaalanı üzerinde, uçakların yolcu, posta veya kargo yükleme veya indirme, yakıt ikmali, 
park etme veya bakım amaçlı barınacakları belirli bir alan.

Apron Taksi Yolu: Apron üzerinde yer alan taksi yolu.

Araç Yolu: Yalnızca kara araçlarının kullanımına ayrılmış, hareket alanında oluşturulmuş ve pistebağlantısı 
olan bir yüzey rotası.

Birincil Uçak Park Yeri: Alternatif uçak park yerleri ile ilişkili olan, park yerini kullanabilecek en kritik 
uçağa göre tasarlanmış ve en kritik uçak tarafından kullanıldığında başka uçaklar tarafından kullanılamayan 
uçak park yeri.

Bordür İşaretlemesi: Asıl işaretlemelerin görülebilirliğini arttırmak üzere, asıl işaretlemelerin bitişiğinde 
yapılan kenar şeritleri.

Dışa Taksi: Uçağın park yerinden çıkışına yönelik yaptığı taksi hareketi.

İçe Taksi: Uçağın park yerine girişine yönelik yaptığı taksi hareketi.

İşaretleme: Havacılık bilgilerini aktarmak amacıyla hareket alanının yüzeyinde gösterilen bir sembol 
veya semboller grubu.

Koyu Renkli Kaplama: Asfalt kaplamalar gibi üzerindeki açık renkli işaretlemelerin gündüz şartlarında, 
koyu renkli işaretlemelerin gece şartlarında daha belirgin görüldüğü kaplamalar.

Köprülü Uçak Park Yeri: Uçakların, bir köprü ile bağlantı sağlanarak konumlandırıldığı uçak park yeri.

Pist: Uçakların inişi ve kalkışı için hazırlanmış, kara üzerinde kurulu olan bir havaalanı üzerindebelirlen-
miş dikdörtgen alan.

Servis Yolu: Apron üzerinde veya bitişiğinde, uçaklar haricindeki araçların kullanımına ayrılan, SHTHES’te 
belirtilen araç yolları dışındaki yolu.

Uçak Park Yeri: Bir apron üzerinde, bir uçağın park etmesi için kullanılmak üzere öngörülen belirli bir alan.

Apron üzerinde yapılacak işaretlemeler ve işaretlemeler üzerinde yer alan yazılar SHT-HES’te belirtilen 
standartlarda yapılacaktır.

• SHT-HES’te belirtilen durumlarda, zorunlu talimat levhasının yerine kullanılabilen “zorunlu talimat işa-
retlemesi”nin veya bilgilendirme levhasının yerine kullanılabilen “bilgilendirme işaretlemesi”nin apron üze-
rinde yapılması durumunda, bu işaretlemeler SHT-HES’te belirtilen standartlarda yapılacaktır.

• İşaretlemelerde yer alan yazılar, ilgili yönden bakıldığında doğru bilgi verecek şekilde yapılacaktır.
Birden fazla işaretlemenin kesişmesi durumunda, işaretlemeler önem sırasına göre yapılmalı ve diğer işa-
retlemeler kesilmelidir.

İşaretlemelerin önem sırası şu şekilde olmalıdır:
1) Uçaklara yönelik yapılan işaretlemeler,
2) Kara araçlarına yönelik yapılan işaretlemeler,
3) Yayalara ve yolculara yönelik yapılan işaretlemeler.

Tanımlar ve Kısaltmalar:
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Koyu renkli kaplamalarda yapılan ve sınırları içerisinde tarama veya yazı bulunmayan kırmızı renkli işaret-
lemeler, aşağıda gösterildiği üzere beyaz renkli bordür işaretlemeleri ile tamamlanmalıdır.

Bordür işaretlemelerinin sürekliliği (sürekli veya kesintili olması), tamamladıkları işaretlemeye uygun  
olmalıdır.

Açık renkli kaplamalarda yapılan ve sınırları içerisinde tarama veya yazı bulunmayan, sarı, beyaz veya 
yeşil renkli işaretlemeler, aşağıda gösterildiği üzere siyah renkli bordür işaretlemeleri ile tamamlanmalıdır.

Bordür İşaretlemeleri (Koyu Renkli Kaplamalar):

Bordür İşaretlemeleri (Açık Renkli Kaplamalar):

Apron taksi yolu merkez hattı işaretlemeleri, tüm apron taksi yollarının merkez hattı üzerinde yapılmalıdır.

Açık renkli kaplama üzerinde apron taksi yolu merkez hattı işaretlemesi.

Apron Taksi Yolu Merkez Hattı İşaretlemeleri:
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• Apron kenar işaretlemeleri, apronların 
sınırlarını göstermek üzere bir apron üzerinde 
yapılmalıdır.

• Apron kenar işaretlemeleri, apronların 
sınırlarında ve işaretleme çifti apron üzerin-
de yer alacak şekilde yapılmalıdır. (Bulunması 
halinde, banket gibi bir düşük mukavemetli 
bir kaplamanın üzerinde yer almamalıdır.)

Apron Kenar İşaretlemeleri:

A
A
A

Boyut Tablosu A

Ölçüler (cm) Asgari 15
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• Enine şerit işaretlemeleri, apronlara bitişik olarak yapılan düşük mukavemetli banketleri göstermek 
üzere yapılmalıdır.

Not: Apronlara bitişik olarak yapılan düşük mukavemetli banketlerin servis yolu olarak kullanılması du-
rumunda, banketlerin servis yolu olarak kullanılan kısımlarında enine şerit işaretlemeleri yapılmamalıdır.

• Enine şerit işaretlemeleri, apron kenar işaretlemelerine dik olacak şekilde yapılmalıdır.

• Enine şerit işaretlemeleri aynı düşük mukavemetli kaplama üzerinde yer alıp - almadığına bakılmaksı-
zın, bitişik olduğu ve sarı ya da beyaz renkli yapılan apron kenar işaretlemeleri ile aynı renkli olacak şekilde 
yapılmalıdır.

• Enine şerit işaretlemelerinin bordür işaretlemeleri ile çevrelenmesi gerekmemektedir. Ancak, açık renkli 
kaplama üzerinde yapılan enine şerit işaretlemelerinin bir bordür işaretlemeleri ile çevrelenmesinin isten-
mesi halinde enine şerit işaretlemeleri, 10 cm genişliğinde siyah renkli bordür işaretlemeleri ile çevrelen-
melidir.

Enine Şerit İşaretlemeleri:

a. A ve B mesafelerinin toplamının 9 m’den az olması durumunda, işaretleme, B mesafesi 1,5 m olacak 
şekilde yapılmalı ve A mesafesi 7,5 m’den az olacak şekilde kısaltılmalıdır.

A ve B mesafelerinin toplamının 9 m’den fazla olması durumunda, A mesafesi 7,5 m olmalıdır. (Hiçbir 
ölçü kombinasyonunda A mesafesi 7,5 m’yi geçmemeli; B mesafesi 1,5 m’den az olmamalıdır.)

b. D mesafesi, düz kısımlarda azami 30 m, dönemeçli kısımlarda azami 15 m olmalıdır.
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Girilmez İşaretlemesi:
• Apron üzerinde SHT-HES’te belirtilen girilmez levhalarının tesis edilmesinin gerektiği; ancak, fiziki şart-

lardan dolayı girilmez levhalarının tesis edilemediği durumlarda girilmez işaretlemesi yapılmalıdır.

• Girilmez işaretlemesi, pilotun bakış açısından, girişin yasaklandığı alanın başlangıcında yapılmalıdır.

• Girilmez işaretlemesi, kırmızı renkli dikdörtgen şeklindeki bir fon üzerinde “NO ENTRY” yazısından ve 
çevreleyen bir bordür işaretlemesinden oluşmalıdır.

• Açık renk kaplamalı apron üzerinde yapılan girilmez işaretlemesi, 10 cm genişliğinde siyah renkli bordür 
işaretlemeleri ile çevrelenmelidir.

• Koyu renk kaplamalı apron üzerinde yapılan girilmez işaretlemesi, 10 cm genişliğinde beyaz renkli bor-
dür işaretlemeleri ile çevrelenmelidir.
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Uçak Park Yeri Konum İşaretlemesi:
• Uçak park yeri konum işaretlemeleri, alternatif uçak park yerleri de dahil olmak üzere, tüm uçak park

yerlerinde yapılmalıdır.

• Uçak park yeri konum işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerinin sonunda, uçağın park
pozisyonunun sol tarafında ve örnek gösterimlerde belirtilen mesafeleri sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Not: Tekli uçak durma işaretlemelerinin veya çoklu uçak durma işaretlemelerinin yapılması ve uçak park 
yeri konum işaretlemelerinin yapılması için yeterli alanın bulunmaması durumunda, uçak park yeri konum 
işaretlemeleri uçağın park pozisyonunun sağ tarafında yapılabilir.

Not: Tekli yer kılavuzu işaretlemelerinin veya çoklu yer kılavuzu ve çekme/durma işaretlemelerinin yapıl-
ması ve uçak park yeri konum işaretlemelerinin örnek gösterimde belirtilen ölçülerde yapılması için yeterli ala-
nın bulunmaması durumunda, uçak park yeri konum işaretlemeleri yapılabilecek azami ölçülerde yapılmalıdır.

• Uçak park yeri konum işaretlemeleri, örnek gösterimde belirtilen biçimde, siyah renkli bir fon üzerinde
sarı renkli bir yazıdan ve çevreleyen sarı renkli bir bordür işaretlemesinden oluşmalıdır.

• Uçak park yeri konum işaretlemeleri, üzerindeki yazılar uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerine
paralel olacak şekilde yapılmalıdır.
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a. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

b. G mesafesi, uçak park yeri konum işaretlemesi, park yerini kullanan uçağın kokpitinden okunabilecek 
şekilde havaalanı işletmecisince belirlenmelidir. 

c. Uçak park yerinin kod harfi A veya B olan uçaklar tarafından kullanılması durumunda C mesafesi (karakter 
boyu) 100 cm, kod harfi C, D, E veya F olan uçaklar tarafından kullanılması durumunda karakter boyu 200 cm 
olmalıdır.

d. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

Boyut Tablosu A B C D E F

Ölçüler (cm) 10 50
Asgari 100
Azami 200

_a
Asgari 100
Azami 200

_b
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Uçak Park Yeri - İçeri Yönlendirme, Merkez Hattı ve Dışarı 
Yönlendirme İşaretlemeleri:

• Uçak park yerlerinde; içeri yönlendirme, merkez hattı ve dışarı yönlendirme işaretlemeleri yapılmalıdır.

Not: İçeri yönlendirme işaretlemesinin aynı zamanda dışarı yönlendirme işaretlemesi olarak kullanıldığı 
uçak park yerlerinde, dışarı yönlendirme işaretlemesinin yapılması zorunlu değildir.

• İçeri yönlendirme işaretlemesi; uçağın, uçak park yerine giderken izleyeceği hat üzerinde yapılmalıdır.

• İçeri yönlendirme, uçak park yeri merkez hattı ve dışarı yönlendirme işaretlemeleri;

- Birincil uçak park yerlerinde, Şekil-9 Detay-A’da gösterildiği üzere sürekli çizgiler şeklinde,
- Alternatif uçak park yerlerinde, Şekil-9 Detay B’de gösterildiği üzere birbirini takip eden kesikli çizgiler

şeklinde, yapılmalıdır.

• İçeri yönlendirme, uçak park yeri merkez hattı ve dışarı yönlendirme işaretlemeleri sarı renkli yapılmalıdır.

• Alternatif uçak park yerlerinin, Uçak park yeri işaretlemelerinin tümünün 100 cm uzunluğunda yapılma-
sına fiziki olarak elvermemesi durumunda, işaretlemelerin ilk ve/veya son şeritlerinin 100 cm uzunluğunda 
yapılması zorunlu değildir.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 15 100a 100
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Azami Kanat Açıklığı İşaretlemesi: 

• Azami kanat açıklığı işaretlemeleri, alternatif uçak park yerlerinde yer alan içeri yönlendirme işaretle-
meleri üzerinde, içeri yönlendirme işaretlemelerinin başlangıcına en yakın mesafede, uçak park yeri
tanıtma işaretlemelerinden önce yapılmalıdır.

• Azami kanat açıklığı işaretlemeleri, siyah renkli dikdörtgen şeklindeki bir fon üzerinde sarı renkli bir
yazıdan ve çevreleyen sarı renkli bir bordür işaretlemesinden oluşmalıdır.

Azami kanat açıklığı işaretlemelerinde yer alan yazıda;

• Üst satırda “MAX SPAN” ifadesi,

• Alt satırda ilgili alternatif uçak park yerinin kullanılabileceği azami kanat açıklığını ifade eden “bir sayı”
boşluk ve “metre” birimini ifade eden “m” harfi, yer almalıdır.

• Azami kanat açıklığı işaretlemeleri, örnek gösterimde belirtilen ölçülerde yapılmalıdır.

a. B mesafesi, karakter ucunun siyah renkli fonun sınırına olan dik mesafesi veya karakterler arasındaki
dikey mesafedir. 

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

Azami kanat açıklığı işaretlemeleri, ileri yüzey hareketi kılavuz ve kontrol sisteminin bulunmadığı havali-
manlarında yer alan alternatif uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A Ba C D

Ölçüler (cm) 10 50
Asgari 100
Azami 200

_b
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Uçak Park Yeri Tanıtma İşaretlemeleri:
Uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, tüm uçak park yerlerinde yapılmalıdır. Uçak park yeri tanıtma işaret-

lemeleri, dışarı yönlendirme işaretlemelerinin içeri yönlendirme işaretlemesi olarak kullanıldığı işaretlemeler 
üzerinde de yapılmalıdır.

İlgili olduğu içeri yönlendirme işaretlemeleri üzerin-
de azami kanat açıklığı işaretlemesi bulunan uçak park 
yeri tanıtma işaretlemeleri, azami kanat açıklığı işaret-
lemelerinden 1m sonra başlayacak şekilde yapılmalıdır.

Uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, üzerindeki 
yazılar içeri yönlendirme işaretlemelerine dik olacak 
şekilde yapılmalıdır.

İlgili olduğu içeri yönlendirme işaretlemeleri üze-
rinde azami kanat açıklığı işaretlemesi bulunmayan 
uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, içeri yönlendir-
me işaretlemesi üzerinde, içeri yönlendirme işaretle-
mesinin başlangıcına en yakın mesafede yapılmalıdır.

a. B mesafesi, karakter ucundan sarı renkli fonun sınırına olan dik mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

İlgili olduğu içeri yönlendirme işaretlemeleri üzerinde azami kanat açıklığı işaretlemesi bulunan uçak park 
yeri tanıtma işaretlemeleri, azami kanat açıklığı işaretlemelerinden 1 m sonra başlayacak şekilde yapılmalıdır.

Uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, üzerindeki yazılar içeri yönlendirme işaretlemelerine dik olacak şekilde 
yapılmalıdır.

İşletme gerekliliği olarak, aynı uçak park yeri ile ilgili içeri yön-
lendirme ve dışarı yönlendirme işaretlemelerinin tek bir işaretleme 
olarak apron taksi yolu merkez hattı işaretlemesine dik olacak şekilde 
yapılması durumunda, uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, örnek 
gösterimde belirtilen biçimde ve ölçülerde yapılmalıdır.

Not: Apron taksi yolu merkez hattı işaretlemesine dik olacak şekil-
de yapılan ilk ve son uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, uçak park 
yerine giriş yönünde okunabilecek şekilde tek taraflı yapılmalıdır. 

a. B mesafesi, karakter ucundan sarı renkli fonun sınırına olan dik
mesafedir. 

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

Boyut
Tablosu

A Ba C D E F G

Ölçüler
(cm)

10 25
Asgari 100
Azami 200

_b 30 50 100

Boyut
Tablosu

A Ba C D E F G

Ölçüler
(cm)

10 25
Asgari 100
Azami 200

_b 30 50 100
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Boyut
Tablosu

A Ba C D E F

Ölçüler
(cm)

10 25
Asgari 100
Azami 200

_b 500 100

• Tek uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, apron taksi yoluna bağlantılı uçak park yer-
lerinin numaraları ardışık olarak sıralanmadığında (101, 102, 103, 104… gibi sıralanmadığında) yapılmalıdır.

Not: Uçak park yerlerinin sağ yönde ve sol yönde ardışık olarak sıralanması (örneğin; sağ yönde 101, 103, 
105…, sol yönde 102, 104, 106… gibi sıralanması) bir düzensizlik olarak kabul edilmemelidir.

• Tek uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, işaretlemenin uç kısmı, ilgili içeri yönlen-
dirme işaretlemesinin apron taksi yolu merkez hattı işaretlemesi ile kesiştiği noktadan 5 m geride olacak 
şekilde yapılmalıdır.

• Apron taksi yoluna göre sağ yönde yer alan, uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, 
apron taksi yolunun sol tarafında, apron taksi yoluna göre sol yönde yer alan, uçak park yerini gösteren 
yönlendirme işaretlemeleri, apron taksi yolunun sağ tarafında belirtilen mesafeleri sağlayacak şekilde ya-
pılmalıdır. 

• Sarı renkli bir fon üzerinde siyah renkli bir yazıdan ve çevreleyen siyah renkli bir bordür işaretlemesin-
den oluşmalıdır.

• Tek uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemelerinde yer alan ok; sağ yönü göstermesi duru-
munda işaretlemede yer alan rakamların sağında, sol yönü göstermesi durumunda işaretlemede yer alan 
rakamların solunda yer almalı ve yönlendirdiği park yerinde yer alan içeri yönlendirme işaretlemesi ile aynı 
açıda yapılmalıdır.

• Tek uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, üzerindeki yazılar apron taksi yolu merkez 
hattı işaretlemelerine dik olacak şekilde yapılmalıdır.

Tek Uçak Park Yerini Gösteren Yönlendirme İşaretlemeleri:

a. B mesafesi, karakter ucundan 
sarı renkli fonun sınırına olan dik 
mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre be-
lirlenmelidir.
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• Birden fazla ardışık uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, uçak park yerleriyle doğrudan 
bağlantılı olan birden fazla apron taksi yolunun kesişmesi durumunda yapılmalıdır.

• Birden fazla uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, birden fazla apron taksi yolunun 
kesiştiği noktaya en yakın olacak şekilde, apron taksi yolu üzerinde yapılmalıdır.

• Sarı renkli bir fon üzerinde siyah renkli bir yazıdan ve çevreleyen siyah renkli bir bordür işaretlemesin-
den oluşmalıdır.

• Birden fazla uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemeleri, üzerindeki yazılar, ilgili apron taksi 
yolu merkez hattı işaretlemesine dik olacak şekilde yapılmalıdır.

• Birden fazla uçak park yerini gösteren yönlendirme işaretlemelerinin üzerindeki yazıda;
- Üst satırda en küçük sayısal değere sahip uçak park yerinin numarası,
- “TO” ifadesi,
- Alt satırda en büyük sayısal değere sahip uçak park yerinin numarası, yer almalıdır.

Not: Kesişen apron taksi yollarından birinin yalnızca bir uçak park yerine bağlantı sağlaması durumunda, 
bu apron taksi yolunu gösteren yönlendirme işaretlemesinin üzerindeki yazıda;

- “TO” ifadesi,
- Alt satırda uçak park yerinin numarası, yer almalıdır.

Birden Fazla Uçak Park Yerini Gösteren Yönlendirme İşaretlemleri:
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• Tekli uçak durma işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve farklı uçak tipleri
için farklı kokpit durma pozisyonlarının gerekli olmadığı uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

Not: SHT-HES’te belirtilen park alanı görsel yönlendirme sistemi veya gelişmiş park alanı görsel yönlen-
dirme sistemi tesis edilen uçak park yerlerinde, tekli uçak durma işaretlemelerinin yapılması zorunlu değildir.

Ancak, havaalanı işletmecisince, bu sistemlerin faal olmaması durumunda park yerini kullanacak uçakla-
ra karşılama (marshalling) hizmetinin verilmesi/verdirilmesi sağlanmalı; ayrıca, bu hizmetin verilmesinin/ 
verdirilmesinin sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.

• Tekli uçak durma işaretlemeleri, işaretlemenin enlemesine çizgisi kokpit durma pozisyonunu göstere-
cek ve belirtilen mesafeleri sağlayacak şekilde, uçağın park pozisyonunun sol tarafında yapılmalıdır.

• Tekli uçak durma işaretlemeleri, enlemesine bir çizgiden ve üzerinde “STOP” yazan bir işaretlemeden
oluşmalıdır.

• Tekli uçak durma işaretlemelerinde yer alan enlemesine çizgi sürekli ve sarı renkli yapılmalıdır.

Tekli Uçak Durma İşaretlemesi:

• Tekli uçak durma işaretlemelerinde yer alan ve üzerinde "STOP" yazan işaretleme, siyah renkli dikdört-
gen şeklindeki bir fon üzerinde sarı renkli bir yazıdan ve çevreleyen sarı renkli bir bordür işaretlemesinden 
oluşmalıdır.
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a. B mesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sınırına olan dik mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

c. F mesafesi, uçak park yerinin, kod harfi A veya B olan uçaklar tarafından kullanılması durumunda asga-
ri 3 m; kod harfi C olan uçaklar tarafından kullanılması durumunda 11 m; kod harfi D, E veya F olan uçaklar 
tarafından kullanılması durumunda 16 m olmalıdır.

Boyut
Tablosu

A Ba C D E F

Ölçüler
(cm)

10 50
Asgari 100
Azami 200

_b 20 _c
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• Çoklu uçak durma işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve farklı uçak tipleri
için farklı kokpit durma pozisyonlarının gerekli olduğu köprülü uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

Not: SHT-HES’te belirtilen park alanı görsel yönlendirme sistemi veya gelişmiş park alanı görsel yön-
lendirme sistemi tesis edilen uçak park yerlerinde, çoklu uçak durma işaretlemelerinin yapılması zorunlu 
değildir.

Ancak, havaalanı işletmecisince, bu sistemlerin faal olmaması durumunda park yerini kullanacak uçakla-
ra karşılama (marshalling) hizmetinin verilmesi/verdirilmesi sağlanmalı.

Ayrıca, bu hizmetin verilmesinin/verdirilmesinin sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.

• Çoklu uçak durma işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve yakıt veya kur-
tarma ve yangınla mücadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin veya emniyete yönelik diğer teçhizatın 
kapatılmaması amacıyla farklı uçak tipleri için farklı kokpit durma pozisyonlarının gerekli olduğu uçak park 
yerlerinde yapılmalıdır.

Çoklu Uçak Durma İşaretlemesi:
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• Çoklu uçak durma işaretlemele-
ri, işaretlemenin enlemesine çizgisi 
ilgili kokpit durma pozisyonunu gös-
terecek belirtilen mesafeleri sağla-
yacak şekilde, mümkün olduğunca 
uçağın park pozisyonunun sol tara-
fında yapılmalıdır.

Not: Çoklu uçak durma işaretle-
meleri, uçak park yerlerinde yeter-
li alanın bulunmaması durumunda 
uçağın park pozisyonunun sağ tara-
fında yapılabilir.

• Çoklu uçak durma işaretleme-
leri, enlemesine bir çizgiden ve üze-
rinde ilgili uçak tipinin ismi yazan bir 
işaretlemeden oluşmalıdır.

• Çoklu uçak durma işaretleme-
lerinde yer alan enlemesine çizgi, 
sürekli ve sarı renkli yapılmalıdır.

Çoklu uçak durma işaretlemele-
rinde yer alan ve üzerinde ilgili uçak 
tipinin ismi yazan işaretleme, siyah 
renkli dikdörtgen şeklindeki bir fon 
üzerinde sarı renkli bir yazıdan ve 
çevreleyen sarı renkli bir bordür işa-
retlemesinden oluşmalıdır.

• Çoklu uçak durma işaretleme-
lerinin sayısı, ilgili uçak park yeri-
ni kullanan uçak sayısına ve tipine 
göre belirlenmelidir.

a. B mesafesi, karakter ucundan
siyah renkli fonun sınırına olan dik 
mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre be-
lirlenmelidir.

c. F mesafesi, uçak park yerinin,
kod harfi A veya B olan uçaklar ta-
rafından kullanılması durumunda 
asgari 3 m; kod harfi C olan uçaklar 
tarafından kullanılması durumun-
da 11 m; kod harfi D, E veya F olan 
uçaklar tarafından kullanılması du-
rumunda 16 m olmalıdır.

Boyut
Tablosu

A Ba C D E F

Ölçüler
(cm)

10 Asgari 25
Asgari 100
Azami 200

_b 20 _c



163

88

Tekli Yer Kılavuzu İşaretlemesi:

• Tekli yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilen ve farklı uçak tipleri için farklı 
kokpit durma pozisyonlarının gerekli olmadığı uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

• Tekli yer kılavuzu işaretlemeleri, işaretlemenin enlemesine çizgisi uçak karşı lama (marshalling) hizme-
tini yapan kişiye/kişilere uçağın burun tekerleğinin durma pozisyonunu gösterecek mesafeleri sağlayacak 
şekilde yapılmalıdır.

• Tekli yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerine dik ve simetrik olacak 
şekilde, sürekli ve sarı renkli yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A B

Ölçüler (cm) Asgari 15 Asgari 300
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• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilen ve farklı uçak tipleri için 
farklı kokpit durma pozisyonlarının gerekli olduğu uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilen ve yakıt veya kurtarma 
ve yangınla mücadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin veya emniyete yönelik diğer teçhizatın kapa-
tılmaması amacıyla farklı uçak tipleri için farklı burun tekerleği durma pozisyonlarının gerekli olduğu uçak 
park yerlerinde yapılmalıdır.

• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, işaretlemenin enlemesine çizgisi uçak karşılama (marshalling) hiz-
metini yapan kişiye/kişilere uçağın burun tekerleğinin durma pozisyonunu gösterecek belirtilen mesafeleri 
sağlayacak şekilde, farklı uçak tipleri için farklı yerlerde yapılmalıdır.

• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, işaretlemenin üzerinde yer alan yazılar, uçak karşılama (marshalling) 
hizmetini yapan kişi/kişiler tarafından, hizmet verilmesi sırasında okunabilecek yönde, işaretlemenin enle-
mesine çizgisinin sol uç kısımda ve çizgi ile ortalanacak şekilde yapılmalıdır.

• Çoklu yer kılavuzu işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerine dik ve simetrik olacak şe-
kilde, sürekli, sarı renkli bir çizgiden ve üzerinde ilgili uçak tipinin ismi yazan bir işaretlemeden oluşmalıdır.

Çoklu Yer Kılavuzu İşaretlemesi:
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Not-1: Uçak park yerinde alan yetersizliğinin olması durumunda işaretlemenin çizgisi, aşağıda yer alan 
örnek gösterimde belirtildiği üzere, uçak park yeri merkez hattı işaretlemelerinin tek bir tarafında ve işaret-
lemeye dik olacak şekilde yapılabilir.

Not-2: Uçak park yerinde alan yetersizliğinin olması durumunda, ilgili uçak tiplerinin yerine, numaralar 
veya harfler kullanılabilir. Ancak, bu durumda, numaraların veya harflerin temsil ettiği uçak tiplerinin uçak 
karşılama (marshalling) hizmetini yapan kişiye / kişilere bildirilmesi gerekmektedir.

a. B mesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sınırına olan dik mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

a. E mesafesi, karakter ucundan siyah renkli fonun sınırına olan dik mesafedir.

b. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

Boyut Tablosu A B C D Ea F G

Ölçüler (cm) Asgari 15 Azami 300 20 10 20 Azami 50 _b

Boyut
Tablosu

A Ba C D

Ölçüler
(cm)

Asgari 15 Asgari 25 Azami 50 _b
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Dönüş Başlama Noktası İşaretlemesi:

• Dönüş başlama noktası işaretlemeleri, uçağa yönelik geri itme (pushback) hizmeti verilmeyen uçak
park yerlerinde yapılmalıdır.

Not: Uçağın, bulunduğu noktadan geriye doğru herhangi bir dönüş yapmadan uçak park yerine giriş yap-
tığı veya apron taksi yoluna bağlanabildiği uçak park yerlerinde, dönüş başlama noktası işaretlemelerinin 
yapılması zorunlu değildir.

• Dönüş başlama noktası işaretlemeleri, ilgili uçak park yerinde, belirtilen mesafeyi sağlayacak ve dönüş
sürdürme işaretlemeleri ile hizalı olacak şekilde, uçağın dönüşe başlaması gereken noktada yapılmalıdır.
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• Dönüş başlama noktası işaretlemeleri, uçağa yönelik geri itme (pushback) hizmeti verilmeyen uçak 
park yerlerinde yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A

Ölçüler (cm) Asgari 50

Boyut Tablosu A B C D

Ölçüler (cm) 20
Asgari 300
Azami 600

10 200
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Dönüş Sürdürme İşaretlemesi:

• Dönüş sürdürme işaretlemeleri, dönüş başlama noktası işaretlemelerinin yapıldığı uçak park yerlerinde
yapılmalıdır.

• Dönüş sürdürme işaretlemeleri, uçağın dönüşe başladığı nokta ile dönüşünü bitirdiği nokta arasında
yapılmalıdır.

• Dönüş sürdürme işaretlemeleri, kavisli ve diğer özellikleri ilgili uçak park yeri merkez hattı işaretleme-
leri veya içeri yönlendirme işaretlemeleri ile aynı olacak şekilde yapılmalıdır.
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Tek Yön Oku İşaretlemesi:

• Tek yön oku işaretlemeleri, uçağın yalnızca tek bir yönde ilerlemesinin gerektiği uçak park yerlerinde
yapılmalıdır.

• Tek yön oku işaretlemeleri, ilgili uçak park yeri merkez hattı ve dışarı yönlendirme işaretlemelerinin
üzerinde, takip edilecek yönü gösterecek şekilde yapılmalıdır.

Not: Tek yön oku işaretlemelerinin sayısı havaalanı işletmecisince belirlenmeli; ancak, her halükarda 1 
tanesi uçak park yeri merkez hattı işaretlemesi üzerinde, 1 tanesi dışarı yönlendirme işaretlemesi üzerinde 
olmak üzere en az 2 olmalıdır.

Hizalama İşaretlemesi (Dönüş Tamamlama İşaretlemesi):

• Hizalama işaretlemeleri (dönüş tamamlama işaretlemeleri), işletme gerekliliğinin olması halinde, uça-
ğın, durma noktasına gelmeden veya güç açık halde iken park yerinden ayrılmadan önce pilotun, uçağı 
merkez hattına hizalamasına imkan vermek için yapılmalıdır.

• Hizalama işaretlemeleri, dönüş sürdürme işaretlemelerinin sonunda başlayacak şekilde yapılmalıdır.

• Hizalama işaretlemeleri, ilgili dönüş sürdürme işaretlemeleri ile aynı özellikte olacak şekilde yapılmalıdır.

• Hizalama işaretlemeleri, uçağı merkez hattına hizalayacak uzunlukta yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) Asgari 15 200 10
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KARA ARAÇLARINA YÖNELİK YAPILAN İŞARETLEMELER
Uçak Park Yeri Emniyet İşaretlemesi:

• Uçak park yeri emniyet işaretlemeleri, uçakların motor-
larını çalıştırdığı tüm uçak park yerlerinde yapılmalıdır. 

Not-1: Uçaklar tarafından uçak park yerinin, uçakların mo-
torlarının çalıştırılmadan kullanılmasına yönelik konfigüras-
yonların geliştirilmesi halinde uçak park yeri emniyet işaret-
lemelerinin yapılması zorunlu değildir..

Not-2: Uçağa servis veren araçlar, tüm motorların kapatılması 
ve çarpışmayı önleyici ışıkların kapatılması sonrasında uçak park 
yeri emniyet işaretlemelerinin ötesine geçebileceklerdir.

• Uçak park yeri emniyet işaretlemeleri, uçağın motorları-
nı çalıştırarak uçak park yerini kullanması sırasında, personel-
den, araçlardan veya diğer ekipman ile teçhizattan arındırıl-
ması gereken sahanın sınırlarında yapılmalıdır.

Not-3: Sınırlar, havaalanı işletmecisince 
belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Not-4: Sınırlar, motorun içeri çekme 
tehlikesinin önlenmesi için ayrı tutulması 
gereken jet motoru hava giriş delikleri et-
rafında emniyetli bir bölgeye imkan vere-
cek şekilde boyutlandırılmalıdır.

Not-5: Uçak imalatçıları, yerde boşta 
çalışan motorların etrafında gerekli olan 
emniyet bölgelerine ilişkin rehberlik ver-
mektedirler.

Not-6: Pervaneli uçaklar tarafından kul-
lanılan park yerleri ile ilgili olarak da ben-
zer bir emniyet bölgesi sağlanmalıdır.

• Uçak park yeri emniyet işaretlemeleri, 
kırmızı renkli yapılmalıdır.

Boyut
Tablosu

A B

Ölçüler
(cm)

20 10
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Kontrollü Bekleme Alanı İşaretlemesi:

Geri İtme İşaretlemesi 

• Kontrollü bekleme alanı işaretlemeleri, uçağın kendi ken-
dine dışa taksi yapmasının mümkün olduğu uçak park yerlerin-
de yapılmalıdır.

Not: Uçağın dışa taksi yapması öncesinde, bu alanlar tama-
men boşaltılmalıdır.

• Kontrollü bekleme alanı işaretlemeleri, uçağın içe taksi 
yapması sırasında, personelden, araçlardan veya diğer ekip-
man ile teçhizattan arındırılması gereken sahanın sınırlarında 
yapılmalıdır.

Not: Sınırlar, havaalanı işletmecisince belirlenmeli ve kayıt 
altına alınmalıdır.

• Kontrollü bekleme alanı işaretlemeleri, birbirine bitişik kır-
mızı ve beyaz kesikli çizgilerden oluşacak şekilde yapılmalıdır.

Not-1: Birbirine bitişik yapılan kırmızı ve beyaz kesikli çizgi-
ler, kırmızı çizgiler park yerini kullanan uçağa daha yakın olacak 
şekilde yerleştirilmelidir.

Not-2: Kontrollü bekleme alanının köşelerinde, kenarlar 
üzerindeki işaretlemeler ilgili köşeyi göstermek üzere birleş-
tirilmelidir.

• Fiziki olarak elvermemesi durumunda, kontrollü bek-
leme alanı işaretlemelerini oluşturan ilk ve/veya son çizgi-
lerin ve bitişiğindeki boşlukların yandaki tabloda belirtilen 
ölçülerde yapılması zorunlu değildir.

• Geri itme (push back) işaretlemeleri, işletme gerekliliğinin 
olması halinde yapılmalıdır.

Not: Geri itilen uçağın etrafındaki kılerans mesafelerinin sı-
nır değerlerde olması durumunda, geri itme (push back) işaret-
lemelerinin yapılması önem kazanmaktadır.

• Geri itme (push back) işaretlemeleri, uçağın geri itilmesi 
(uçağa push back yapılması) sırasında traktör sürücüsünün izle-
yeceği merkez hattı üzerinde yapılmalıdır.

Not: Geri itme (push back) işaretlemelerinin kesikli çizgi-
lerden oluşan kısmı, geri itmenin başladığı ve bittiği noktalar 
arasında; apron taksi yolu merkez hattı üzerindeki kısmı geri 
itmenin bittiği noktada yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 10 100a 50a
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Ekipman Park Sahası İşaretlemesi:

• Ekipman park sahası işaretlemeleri, araçların ve ekipmanın hiçbir uçak park yerini veya taksi yolunu
ihlal etmeden serbest bir şekilde park edebilecekleri sahayı göstermek üzere yapılmalıdır. 

• Ekipman park sahası işaretlemeleri, araçların ve ekipmanın hiç bir uçak park yerini veya taksi yolunu
ihlal etmeden serbest bir şekilde park edebilecekleri sahanın sınırlarında yapılmalıdır.

Not: Ekipman park sahasına park eden araçlar ve ekipman, binaların acil durum çıkışlarını engelleme-
meli, yakıt veya kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin vanalarına veya 
emniyete yönelik diğer teçhizata erişimi kısıtlamamalıdır.

• Ekipman park sahası işaretlemeleri sürekli ve beyaz renkli yapılmalıdır.

• Geri itme (push back) işaretlemeleri, kesikli çizgiden ve bu çizgiye dik olacak şekilde yapılacak enine bir
çizgiden oluşacak şekilde yapılmalıdır ve beyaz renkli olmalıdır.

• Uçak park yerinin, geri itme (push back) işaretlemelerinin çizgilerinin tümünün belirtilen ölçülerde yapıl-
masına fiziki olarak elvermemesi durumunda, geri itme (push back) işaretlemelerini oluşturan ilk ve/veya son 
çizgilerin ve bitişiğindeki boşlukların örnekte belirtilen ölçülerde yapılması zorunlu değildir.

a. Uçak park yerinin, geri itme (push back)
işaretlemelerinin çizgilerinin tümünün belirti-
len ölçülerde yapılmasına fiziki olarak elver-
memesi durumunda, geri itme (push back) 
işaretlemelerini oluşturan ilk ve/veya son 
çizgilerin ve bitişiğindeki boşlukların örnekte 
belirtilen ölçülerde yapılması zorunlu değildir.

Boyut Tablosu A B

Ölçüler (cm) 10 100a

Boyut Tablosu A

Ölçüler (cm) 10
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Park Yapılamaz Saha İşaretlemesi:

• Park yapılamaz saha işaretlemeleri, uçak park yerlerinde araçların ve ekipmanın hiç bir şekilde park 
edemeyeceği sahayı göstermek üzere yapılmalıdır.

• Park yapılamaz saha işaretlemeleri, köprülü uçak park yerlerinde, köprünün hareket edebileceği sahayı 
göstermek üzere yapılmalıdır.

• Park yapılamaz saha işaretlemeleri, kırmızı renkli, 
sürekli ve sahanın sınırlarını gösteren çizgiler ile aynı 
genişlikteki çapraz çizgilerden (taramadan) oluşmalı-
dır.

• Park yapılamaz saha işaretlemelerinde yer alan 
çapraz çizgilerin aralıkları, örnek gösterimde belirtilen 
ölçülere uygun olmalıdır.

Boyut Tablosu A B

Ölçüler (cm) 10 100
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Köprü Tekerlek Pozisyonu İşaretlemesi:

• Köprü tekerlek pozisyonu işaretlemeleri, kullanılmadığı durumlarda köprünün emniyetli bir pozisyonda 
olmasını sağlamak ve uçağın, uçak park yerine emniyetli bir şekilde giriş yapmasına imkan vermek üzere, 
köprülü uçak park yerlerinde yapılmalıdır.

• Köprü tekerlek pozisyonu işaretlemeleri, kullanılma-
dığı durumlarda köprünün tekerleğinin/tekerleklerinin 
emniyetli bir pozisyonda durduğu yerde/yerlerde, köp-
rünün altında yer alan park yapılamaz saha işaretlemele-
rinin üzerinde yapılmalıdır.

a. Köprü tekerlek pozisyonu işaretlemeleri, sınırı, ilgili 
tekerleğin genişliğinden az olmayan kırmızı renkli çizgi 
ile belirtilen bir daire şeklinde olmalıdır. Dairenin iç kısmı 
beyaz renkte boyanmalıdır.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 10 100 _a
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Yer Altı Servisleri İşaretlemesi:

Servis Yolu İşaretlemesi:

• Yer altı servisleri işaretlemeleri, yakıt veya kurtarma ve yan-
gınla mücadele hizmetleri ile ilgili hidrant sistemlerinin yer üs-
tünde kalan kısımlarını göstermek için yapılmalıdır.

• Yer altı servisleri işaretlemeleri, rögarlar gibi yer altından 
gerçekleştirilen hizmetlerin yer üstünde kalan kısımlarını göster-
mek için bir işletme gerekliliğinin olması durumunda yapılmalıdır.

• Yer altı servisleri işaretlemeleri, kırmızı renkli ve sürekli 
yapılmalıdır.

Not: Yer altı servisleri işaretlemelerinin sınırları arasında kalan 
bölge, sarı ve beyaz haricindeki bir renkte, havaalanı işletmeci-
since uygun görülen şekilde taranabilir.

• Servis yolu işaretlemeleri, kara araçlarının apron üzerinde hareket edecekleri yolları göstermek üzere 
yapılmalıdır.

• Servis yolu işaretlemeleri, servis yolunun sınırını gösteren çizgilerden ve - gerekmesi halinde - şerit 
çizgilerinden oluşmalıdır.

• Servis yolu sınırını gösteren işaretlemeler, beyaz renkli ve sürekli yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A

Ölçüler (cm) Asgari 10
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a. C mesafesi şerit genişliğidir. C mesafesi,
servis yolunu kullanacak en geniş araca uygun 
olmalıdır.

a. Bu mesafe, kılerans mesafeleri dikkate
alınarak uçağın emniyetli bir şekilde hareket 
etmesini engellemeyecek uzunlukta olmalıdır.

• Servis yolunun, uçakların üzerinde hareket ettiği herhangi bir işaretlemeyi veya uçaklar bu işaretleme-
nin üzerindeyken SHT-HES'te belirtilen kılerans mesafeleri dahilinde kalan bir alanı kesmesi halinde, servis 
yolu sınırını gösteren işaretlemeler, aşağı örnek gösterimde belirtilen şekilde ve ölçülerde yapılmalıdır.

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 10 200 _a

Boyut Tablosu A B C

Ölçüler (cm) 10 100 _a
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a) Kesikli çizgi

Öndeki araç
geçilebilir.

c) Kesikli ve
devamlı çizgi

Kesikli çizgi tarafındaki 
araç öndeki aracı 
geçebilir. Devamlı 

çizgi tarafındaki aracın 
öndeki aracı geçmesi 

yasaktır.

b) Devamlı çizgi

Öndeki aracı
geçmek yasaktır

d) Tırmanma şeridi

Orta şerit sadece geçiş 
içindir. Devamlı olarak 

işgal edilemez.

Not-1: Servis yollarında farklı şerit kombinasyonları, ulusal karayolları trafik mevzuatına uygun şekilde 
yapılabilir.

Not-2: Şekilde yer alan yeşil renkli oklar, trafik yönünü göstermekte olup, uygulamada bu oklar yapılma-
malıdır.
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Servis Yolundaki Uçak Park Yeri Tanıtma İşaretlemesi:

• Servis yolundaki uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemesinin 
uzantısı ile kesişen servis yollarında, SHGM veya havaalanı işletmecisi tarafından gerekli görülmesi halinde 
yapılmalıdır. 

• Servis yolundaki uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, servis yolunun bir şeritten oluşması halinde her 
iki yönden de okunabilmesi amacıyla çift yönlü;

a. Karakter genişliğine göre belirlenmelidir.

b. D mesafesi, servis yolu genişliğinden karakter geniş-
liğinin çıkarılması sonucu elde edilen mesafenin yarısıdır.

• Servis yolundaki uçak park yeri tanıtma işaretlemeleri, uçak park yeri merkez hattı işaretlemesinin 
uzantısı ile kesişen servis yollarında, SHGM veya havaalanı işletmecisi tarafından gerekli görülmesi halinde 
yapılmalıdır.

• Servis yolunun birden fazla şeritten oluşması halinde her şeridin ilgili yönünde ve üzerinde bulunduğu 
şeride ortalanacak şekilde yapılmalıdır.

Boyut
Tablosu

A B C D

Ölçüler
(cm)

Asgari 
100

50 _a _b



179

104

a. A mesafesi en az SHTHES’te belirtilen kılerans mesafesi
kadar olmalıdır.

b. B mesafesi şerit genişliğinin yarısıdır.

Uçak Kontrol İşaretlemesi:
• Uçak kontrol işaretlemeleri, uçakların üzerinde hareket ettiği herhangi bir işaretleme veya uçaklar bu

işaretlemenin üzerindeyken SHT-HES’te belirtilen kılerans mesafeleri dahilinde kalan bir alan ile kesişen 
servis yollarında yapılmalıdır.

Not: Servis yollarında, uçak kontrol işaretlemeleri olarak SHT-HES’te belirtilen araç yolu bekleme pozis-
yonu işaretlemeleri yapılmamalıdır.

• Uçak kontrol işaretlemeleri, servis yolları üzerinde, uçaklardan yeterli kıleransı sağlayacak mesafede
servis yoluna dik ve ortalanmış olacak şekilde yapılmalıdır.

Not-1: Kılerans mesafeleri için SHT-HES’e bakınız.

Not-2: Üzerinde uçak kontrol işaretlemesi yapılması gereken servis yollarının her iki yönde de kullanılma-
sı durumunda, uçak kontrol işaretlemeleri servis yolunun her iki tarafında da yapılmalıdır.

• Uçak kontrol işaretlemeleri, kırmızı renkli düzgün sekizgen bir fon üzerinde beyaz renkli uçak figürle-
rinden oluşmalıdır.

• Uçak kontrol işaretlemeleri, işaretlemenin en geniş kısmı üzerinde bulunduğu servis yolunun şeridinin
genişliğinin yarısı kadar olmalıdır.

Boyut
Tablosu

A B C

Ölçüler
(cm)

_a _b 200
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Jet İtişi Uyarma İşaretlemesi:

• Jet itişi uyarma işaretlemeleri, jet itişine maruz kalınabileceğini göstermek üzere jet itişine maruz kalı-
nabilecek alanların sınırında yapılmalıdır.

• Jet itişi uyarma işaretlemeleri, kırmızı renkli eşkenar üçgen biçimindeki bir fon üzerinde beyaz renkli bir 
figürlerinden oluşmalıdır.

• Jet itişi uyarma işaretlemelerinin/işaretlemelerinin yeri, sayısı ve işaretleme ile orantılı olacak şekilde 
ebadı havalimanı işletmecisi tarafından belirlenmelidir.
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YAYALARA VE YOLCULARA YÖNELIK YAPILAN İŞARETLEMELER

Yaya Geçidi İşaretlemesi:

• Yaya geçidi işaretlemeleri, servis yollarının yayalar tarafından kat edilmesinin öngörülmesi durumunda
yapılmalıdır.

Not: Şekilde yer alan yeşil renkli 
oklar, trafik yönünü göstermekte olup 
uygulamada bu oklar yapılmamalıdır.

Boyut Tablosu A B

Ölçüler (cm) 50 250
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Yaya Yolu İşaretlemesi:

• Yaya yolu işaretlemeleri, apronların yolcular tarafından kat edilmesinin 
öngörülmesi ve işletme gerekliliğinin olması durumunda yapılmalıdır. 

Not: Yolcuların uçaktan inip doğrudan araca bindikleri bölümlerde yaya 
yolu işaretlemelerinin yapılması zorunlu değildir.

• Yaya yolu işaretlemeleri, yolun sınırlarını gösteren bir çizgiden ve şekilde 
yer alan yeşil renkli bir figürden oluşmalıdır.

• Yaya yolunun sınırlarını gösteren çizgiler sürekli, en az 10 cm genişliğinde 
ve yeşil renkli yapılmalıdır.

• Yaya yolunun genişliği 1 m olmalıdır.

• Yaya yolu üzerinde yer alan figürlerin aralıkları 10 m’yi aşmamalıdır. Bir-
birini takip eden figürler, yaya yolunun çift taraflı (uçağa binişte veya uçaktan 
inişte) kullanılabileceği dikkate alınarak birbirine ters yönlü yerleştirilmelidir.

Yaya geçidi işaretlemeleri, servis yollarının yayalar tarafından kat edilmesinin öngörüldüğü yerlerde, servis 
yolları üzerinde, servis yolu sınırını gösteren işaretlemeler arasında yapılmalıdır. 

Not-1: Yaya geçidi işaretlemeleri apron üzerinde yapılmamalıdır.

Not-2: Yaya geçidinin servis yolunun apron tarafında kalmayan kısmında devam ettirilmesi, havaalanı işlet-
mecisinin tasarrufundadır.

• Yaya geçidi işaretlemeleri, servis yolu sınırını gösteren işaretlemeler arasındaki beyaz renkli yatay çiz-
gilerden ve araç trafiğinin servis yoluna yaklaştığı kısımda yer alan beyaz renkli dikey çizgiden / çizgilerden 
oluşmalıdır. 

Not: Yaya geçidi işaretlemelerinin bordür işaretlemeleri ile tamamlanması zorunlu değildir.

• Yaya geçidinin, yaya geçidi işaretlemelerinin tümünün belirtilen genişlikte yapılmasına fiziki olarak elver-
memesi durumunda, yaya geçidi işaretlemelerinin ilk ve/veya son şeritlerinin belirtilen genişlikte yapılması 
zorunlu değildir.

Not-1: Yaya yolunda köşelerin bulunması durumunda, bu kısımlara ilave figür yerleştirilmelidir.

Not-2: Figürün yüksekliği, Şekil-38 ile orantılı olacak şekilde havaalanı işletmecisi tarafından belirlenmelidir.

Not-3: Yaya yolu işaretlemelerinin bordür işaretlemeleri ile tamamlanması zorunlu değildir.



183

108

Hava Seyrüsefer Tesisleri İçin Elektrik Güç Kaynağı Sistemleri

Havalimanlarındaki operasyon-
ların emniyeti, tedarik edilen gü-
cün kalitesine bağlıdır.

Elektrik güç kaynağı sisteminin 
tamamı, bir veya daha fazla hari-
ci elektrik güç kaynağına, bir veya 
daha fazla yerel üretim tesisine ve 
trafolar ile şalt cihazlarını içeren 
bir dağıtım şebekesine bağlantıları 
kapsayabilir. 

Aynı sistemden beslenen birçok 
başka havalimanı tesisi, havali-
manlarındaki elektrik güç sistemle-
rini planlarken dikkate alınmalıdır.

İkincil (Yedek) gücün gerekli olduğu tesislere elektrik güç kaynağı bağlantıları 
tesislerin Şebeke güç kaynağının arızalanması halinde otomatik olarak ikincil güç 
kaynağına bağlanacak şekilde düzenlenmelidir.

Birinci güç kaynağının arızalanmasında gerektirdiği hizmetlerin yenilen-
mesi arasındaki zaman aralığı mümkün olduğunca kısa olmalı, ancak hassas 
olmayan, hassas yaklaşma veya kalkış pistleri ile bağlantılı görsel yardımcılar 
için maksimum geçiş sürelerinin gereklilikleri geçerli olmalıdır.

Günümüzde İdaremiz tarafından işletilen tüm Havalimanlarımız da hassas 
seyrüsefer sistemlerinin kesintisiz enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz 
güç kaynakları (UPS) kullanılmaktadır. Bu da seyrüsefer emniyetini en üst 
seviyeye taşımaktadır.

Uygun birincil (Şebeke) güç 
kaynağı hava seyrüsefer tesisleri-
nin emniyetli bir şekilde çalışma-
ları için havalimanlarında mevcut 
olmalıdır.

Havalimanı görsel ve elektronik 
seyrüsefer yardımcılarına yönelik 
elektrik güç sistemlerinin tasarımı 
ve sağlanması, bir teçhizat arızası-
nın, pilotu elverişsiz görsel ve gör-
sel olmayan kılavuz veya yanıltıcı 
bilgi ile baş başa bırakmayacak şe-
kilde olmalıdır.

Elektrik sistemlerinin tasarımı 
ve tesisatı, elektromanyetik dalga-
lanmalar, hat kayıpları, güç kalite-
si vb. bozukluklara yol açabilecek 
faktörler dikkate alınmalıdır.
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Havalimanları Elektrik Sistemleri

2- Kule Elektrik Ekipmanları

1- Genel Elektrik Sistemleri

3- Özel Aydınlatma Sistemleri
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Genel Elektrik Sistemleri

Şalt Merkezi

Nakil hatlarıyla temin edilen yüksek 
gerilimli şehir şebekesinin, dağıtım için 
gerekli alçak gerilim düzeyine düşürül-
düğü, güç trafoları, yüksek gerilim anah-
tarları (kesiciler, ayırıcılar) ve diğer koru-
yucu devre elemanları ile teçhiz edilmiş 
güç merkezleridir.

Kuvvet Santrali 

Havalimanlarının ihtiyaç duyduğu şehir şebekesi ile, şehir şebekesinin kesilmesi halinde; otomatik ola-
rak, kule, teknik blok, mania ışıkları, pist aydınlatma sistemleri, radar, ILS sistemleri, meteoroloji sistemleri 
gibi önceliğe haiz olan sistemler için ihtiyaç duyulan, yedek enerjinin üretildiği ve dağıtımının yapıldığı güç 
merkezleridir. 

Şehir şebekesinin kesintiye uğraması durumunda, pist aydınlatma sistemlerin enerjisiz kalmalarına izin 
verilen süreler, pistin aletli/aletsiz oluşuna ve pist kategorisine göre 15 saniye ve 1 saniye ile sınırlandırıl-
mıştır. Kuvvet santralleri  havalimanlarının enerji üretim tesisleridir.

Kuvvet santrallerinde 15 saniye gecikmeli elektrojen grupları, gecikmesiz (0 saniye) kesintisiz güç kay-
nakları (UPS), güç trafoları, yüksek gerilim anahtarları (kesiciler, ayırıcılar), koruyucu devre elemanları vb. 
cihaz ve sistemleri ihtiva eder.
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Dağıtım Trafo İstasyonları 

Havalimanlarında enerji kayıplarının minimuma indi-
rilmesi ile, kuruluş maliyetlerinin azaltılması maksadıyla, 
enerji dağıtımı, YG yer altı kabloları ile yüksek düzeyli geri-
limlerle (6.300-10.000 volt) sağlanmaktadır.

Bu orta gerilim seviyeleri Havaalanlarının muhtelif yerle-
rine kurulmuş trafo istasyonlarında alıcıların kullanma geri-
limi düzeyine düşürülürler. 

Bu istasyonlarda tesis edilen ve güvenlik sistemleriyle 
teçhiz edilmiş dağıtım panoları vasıtasıyla elektrik enerjisi 
alıcılara ulaştırılır.

Terminal Binaları Elektrik Sistemleri 
Yolcu salonları, kafeterya, lokanta, WC, büro, koridorlar, merdivenler, yönlendirme panoları, mutfak, depo 

ve satış dükkanları gibi mekanların aydınlatılması.

Terminal binaları içerisinde yer alan soğutma-ısıtma sistemleri, asansörler, yürüyen merdivenler, konve-
yörler, yolcu köprüleri, 400 Hz. Sistemi, otomatik kayar kapılar, hava perdeleri gibi elektro mekanik sistem-
lerin elektrik kumanda ve aksamlarının bakım onarım ve işletilmesi, X-ray cihazları, arama kabinleri, anons 
sistemleri, yangın alarm sistemleri, telefon santralı, saat sistemi, CCTV, uçuş bilgi sistemi, elektronik tartılar, 
bina otomasyon sistemi gibi elektronik sistemlerin elektrik aksamlarının bakım, onarım ve işletilmesi.

Bu grupta yer alan sistemler 
de, şehir enerjisinin kesilmesi 
halinde, yedek enerji (Öncelik sı-
rasına göre 15 saniye elektrojen 
grupları, 0 Sn. UPS gruplar) ile 
desteklenmişlerdir.

Hizmet Binaları Elektrik Sistemleri
Kule, teknik blok, meteoroloji, itfaiye, garaj, iş makineleri, akaryakıt 

tesisleri, arıtma tesisleri, su kuyuları, ısı merkezleri, nizamiye, emniyet, 
gümrük binaları, otopark, çevre yolları vb. kolaylıkların aydınlatma sis-
temleri, bu tesislerde yer alan elektro-mekanik sistemlerin elektrik sis-
temleri.

Bu grupta yer alan sistemler de, şehir şebekesinin kesilmesi halinde, 
yedek enerji (Öncelik sırasına göre 15 saniye elektrojen grupları, 0 sn. 
UPS gruplar) ile desteklenmişlerdir.
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Özel Aydınlatma Sistemleri 
Herhangi bir piste iniş veya kalkış yapacak uçağın güvenliği için, teknolojinin gelişimine paralel olarak bir 

takım sistemler geliştirilerek hizmete verilmektedir.

Bu sistemlerden biri radyo cihazları ile sağlanan elektronik sistemler olup, diğeri pilotun bizzat görerek 
kullandığı görsel yardımcı sistemleridir.

Aletli piste haiz bir havalimanında, inişe geçen uçağın pilotu, ILS cihazlarından istifade edebilmek için, 
uçakta bulunması gereken cihazları kullanmak mecburiyetindedir.

Oysa görsel yardımcılardan istifade etmek için, herhangi bir alete ihtiyaç olmayıp, pilot kendi gözleri ile 
bu sistemlerden yararlanır. 

Bu açıdan pilotun görsel sistemleri görmek suretiyle iniş veya kalkış yapması kendisi açısından çok önemlidir.

Her ne kadar elektronik sistemler pilota yardımcı oluyorsa da bunlar, inişin veya yaklaşmanın başlangıcın-
da ya da belirli safhaları için önemlidir.

Oysa piste yaklaşmakta olan pilot, inişin nihayetine kadar her safhada görsel yardımcılar vasıtasıyla, 
doğru yaklaşma, doğru teker koyma, doğru durma ve doğru pisti terk ediş ile doğru taksi yaparak apronda 
ki yerine park etmesini gerçekleştirir.

Pilotun yaklaşmadan park sahasına kadar intikalinde, görsel olarak kullandığı sistemlerin tümüne, özel 
aydınlatma sistemleri denir.

İniş yapan uçaklarda olduğu gibi görsel yardımcılar, kalkış yapan uçaklar tarafından da doğru pist başına 
yönlendirme, doğru zamanda piste giriş, pist üzerinde doğru yöneliş, doğru hız ayarlaması, doğru teker kes-
me ile uygun pozisyonda pisti terk ediş maksadıyla kullanılırlar.

Kule Kumanda Masası 

Pist aydınlatma, döner beacon, mania ışıkları, apron aydınlatma, rüzgar konisi ve rüzgar yön gösterge-
si,iniş istikamet göstergesi “T” gibi görsel aydınlatma sistemlerini kumanda etmek üzere tesis edilen kule 
teçhizatlarındandır.

Kumanda masası, monitör kısmı ve kumanda butonları ile anahtarların yer aldığı iki bölümden oluşur.

Monitör kısmında; pist, taksi yolları, apron ile yaklaşma, pist sonu, eşik, pist kenar, papi, stop-way, eksen 
ışıkları, beacon, mania, apron ışıkları, rüzgar konisi ve rüzgar yön göstergesi simgesel olarak yer alırlar. 

Kule operatörü, kumanda buton ve anahtarlarını kumanda ederek, her bir sistemi ayrı ayrı çalıştırabilir. 
Operatör, monitör üzerinde yer alan mimik diyagramdaki simgesel görünümlerin aydınlatılması ile cihaz ve 
sistemlerden hangilerinin devrede olduğunu kolayca görebilir.

Birden fazla piste ve karmaşık taksi yollarına sahip havalimanlarında, monitör üzerinde yer alan mimik 
diyagram, operatöre, işletmede büyük kolaylık sağlar.
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Ampul, ışığın renkli görünmesini sağlayan filtre, ışığın belirli noktada toplanmasını sağlayan mercek ve 
bunlarla ilgili diğer teçhizatı içeren, kullanıma hazır hale getirilmiş aydınlatma cihazlarına armatür denir.

Armatürler, fonksiyonları itibarıyla ya boyutları belirlenmiş bir sahayı aydınlatırlar (örneğin; apron aydın-
latması, futbol sahalarının aydınlatması, arabaların farları gibi) ya da kendisinin bulunduğu yeri işaretlerler. 
(örneğin; araçlardaki stop lambaları, mania ışıkları gibi)

Pist aydınlatma armatürleri, belirli bir sahayı aydınlatma maksadıyla değil de bulundukları yeri belirle-
mek için kullanılırlar.

Pist Özel Aydınlatma Armatürlerinin Fonksiyonları



189

114

İçerisinde yer alan tüm armatürlerin belirlenmiş toleranslar içerisinde faal oluşu ve sistemin kullanıma 
elverişliliğidir.

Işık Başarısızlığı

Kullanılmakta olan bir ışık sisteminin herhangi bir sebeple belirlenmiş ortalama ışık şiddetine göre %50 
oranında düşük performansta olması haline ışık başarısızlığı adı verilir.

Işık başarısızlığı problemi yaşamamak için havalimanı işletmesi tarafından sürekli kontrol, bakım onarım 
programı oluşturulmalı ve titizlikle uygulanmalıdır.

Işıklandırma Sistemlerinde Güvenlik
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Pist aydınlatma sistemleri içerisinde yer alan armatürler fiziki özellikleri açısından; gömülü tip armatürler,  
yarı gömülü tip armatürler, yer üstü tip armatürler olmak üzere üçe ayrılır.

1-Gömülü Tip Armatürler
Uçakların iniş esnasında üzerine teker koydukları, koşu ya da hızlı çıkış esnasında üzerinden geçtikleri

ve pist yüzeyinden max. 1/2 inç kadar çıkıntı yapmasına izin verilen, pist üzerinden karot kesilerek açılan 
yüzeye epoksi adı verilen özel yapıştırıcı ile yapıştırılan armatürlerdir.

2-Yarı Gömülü Tip Armatürler
Uçakların normal şartlarda üzerinden geçmedikleri, ancak zorunluluk hallerinde kullanmaları halinde de 

uçağın hareketine ve dikmelerine herhangi bir zarar vermeyecek kadar 1 inç çıkıntı yapmasına izin verilen, 
aynı yöntemle pist üzerine monte edilen armatürlerdir.

3-Yer Üstü Tip Armatürler
Uçakların hiçbir şekilde üzerinden geçmedikleri kısımda yer alan, ancak rule kaçırma vb. kaza durum-

larında, uçağa zarar vermeyecek şekilde, darbe esnasında kırılabilirlik özelliğine sahip, pist koduna göre 
yükseklik teşkil eden armatürlerdir.

Pist Aydınlatma Sistemleri:
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Kategori I Aydınlatma Sistemleri 
Kategori I pistinde yer alan görsel yardımcılar:

Kategori II/III Aydınlatma Sistemleri
Kategori II/III pistinde yer alan görsel yardımcılar:

Hassas Yaklaşma Pist Kategorileri:
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- Pist sonu ışıkları.

- Pist kenar ışıkları.

- Tekerlek temas bölgesi 
(TDZ) ışıkları.

- Pist eksen ışıkları.

- Stop bar ışıkları.

- Taksi yolu kenar ışıkları.

- Hızlı çıkış taksi yolu eksen 
ışıkları.

- PAPI Işıkları.

- 900 metre CAT I yaklaş-
ma ışıkları.

- Eşik ışıkları.

- Pist sonu ışıkları.

- Pist kenar ışıkları.

- Taksi yolu kenar ışıkları.
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CAT II+
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Non-Precision
Runway

CAT I
Runway
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Pistin sonunu belirlemek maksadıyla kullanılan kırmızı renkli ışık dizisidir. Pist sonu ışıkları, pistin sonuna 
yada pist sonundan 3 metreden fazla dışarıda olmayacak şekilde monte edilirler. 

Gömülü tipte veya yerüstü tipte imal edilirler. Aletsiz ve hassas yaklaşmasız pistlerde en az 6 adet pist 
sonu ışığı bulunur. (Eşik ışıkları ile pist sonu ışıkları tek bir armatür olarak veya iki ayrı armatür olarak tesis 
edilebilirler)

Pist merkez hattına dik olarak yerleştirilirler. Pist sonu ışıkları kalkış yönüne tevcihlidirler.

Pist Sonu Işıkları

Pist eşiğinin yerini belirlemek maksadıyla kullanılan yeşil 
renkli ışık dizisidir. Eşik ışıkları, pistin başlangıcına ya da pist baş-
langıcından 3 metreden fazla dışarıda olmayacak şekilde monte 
edilirler.

Gömülü tipte veya yer üstü tipte imal edilirler. Aletsiz ve has-
sas yaklaşmasız pistlerde en az 6 adet eşik ışığı bulunur.

Hassas yaklaşmalı pistlerde 3 metreyi aşmayan eşit aralıklar-
la pist merkez hattına dik olarak yerleştirilirler. Eşik ışıkları iniş 
yönüne tevcihlidirler.

Eşik Işıkları
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Rtil pist eşiğinin iyice ayırt edi-
lebilmesinin zorunlu olduğu hava-
limanlarında ve genellikle hassas 
yaklaşmasız pist eşiklerinde kullanı-
lır. Pist eşik ışıklarının hizasında, pist 
kenar ışıklarının hizasından ise 10 
metre açıklıkta tesis edilen ve daki-
kada 60 veya 120 defa çakan beyaz 
renkli ışık sistemidir.

Reil Işıklarının Rtil ışıklarından 
farkı; Reil armatürlerinde ışık her 
açıdan görülebilir şekilde dağılmak-
tadır.

Pist eşiğini belirleme ışıkları 
aşağıdaki gibi tesis edilmelidir;

Eşiğin daha fazla belirgin olması 
gerektiğinde veya başka yaklaşma 
ışıklandırma yardımcılarının sağlan-
ması mümkün olmadığı durumlarda 
hassas olmayan bir yaklaşma pisti-
nin eşiğinde,

Bir pist eşiğinin yeri kalıcı olarak 
kaydırılmışsa veya normal pozisyon-
dan geçici kaydırılmışsa ve eşiğin 
daha belirgin olması gerekliyse,

Pist eşiği belirleme ışıkları, eşik hattı üzerinde ve pist kenar ışıklarının her sırasının yaklaşık 10 m dışında pist 
merkez hattına göre simetrik olarak konumlandırılır. Işıklar yalnızca piste yaklaşma yönünde görülebilir olur.

Pist Eşiği Tanıtma Işıkları (Rtil - Reil)
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Pist eksenini işaretlemek maksadıyla, pist eşiğinden itibaren pist sonuna kadar genellikle 15 metreyi geçme-
yen aralıklarla pist merkez hattı üzerine veya en fazla 60 cm yakınına yerleştirilmiş, kırmızı ve beyaz renkli ışık 
sistemidir.

Kalkış yönünde, eşikten itibaren, pist sonuna 900 metre mesafeye kadar olanlar beyaz renkli, sonraki 600 metre-
lik kısımdakiler birer atlamalı olarak kırmızı - beyaz ve pist sonuna 300 metre mesafedekiler kırmızı renklidir.

Ancak pist uzunluğu 1800 metrenin altında ise iniş için kullanılacak bölümün orta noktasından pist sonuna 300 
metre mesafe kalıncaya kadar kırmızı - beyaz atlamalı, son 300 metredekiler kırmızı renkli olacak şekilde tesis edilirler.

Gömülü tipte ve iki yönlü olarak imal edilirler. CAT II ve CAT III ışıklandırma sistemlerinde tesis edilmesi zorunludur.

Ayrıca; pist kenar ışıkları arasındaki genişlik 60 metreden büyük olması halinde CAT I pistinde 400 metre düze-
yinde bir RVR’nin altında bir işletme minimumuna sahip kalkış için kullanılması öngörülen bir pistte tesis edilmesi 
zorunludur.

Pist Merkez Hattı Işıkları

Pistin her iki kenarında pist boyunca aletli pistler için 60 metre, aletsiz pistler için ise 100 metreden fazla ol-
mayan aralıklarla pistin kullanılabilir bölümünün kenarına 3 metreyi geçmeyecek şekilde yerleştirilmiş ışıklardır.

Aşağıda bahsedilen bölüm haricinde kalan pist kenar ışıkları beyaz renklidir.

Kaydırılmış eşik durumunda, yaklaşma istikametindeki pist başı ile kaydırılmış eşik arasında yer alan pist kenar 
ışıkları kırmızı renklidir.

Her iki pist başında 600 metrelik kısımda yer alan armatürlerden iniş istikametinde olanlar beyaz renkli, kalkış 
yönündekiler ise sarı renklidir.

Pist Kenar Işıkları
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Teker koyma bölgesini işaretlemek maksadıyla, 1800 metre üzerindeki pistler için; pist eşiğinden itibaren 
900 metre mesafeye kadar, 1800 metreden daha kısa pistler için ise pistin orta noktasını geçmeyecek şekil-
de boylamasına 30/60 metre aralıklarla, pist ekseninin simetrik olarak her iki tarafına yerleştirilmiş, baret 
şeklinde, üç-dört ışıktan oluşan, beyaz renkli ışık sistemidir.

Baret uzunluğu 3 metreden az, 4,5 metreden fazla olmamalıdır. Gömülü tipte imal edilirler.

Bu ışıklar iniş istikametine tevcihlidirler. CAT II ve CAT III ışıklandırma sistemlerinde tesis edilmesi zorunludur.

Tekerlek Temas Bölgesi Işıkları

Taksi Yolu Kenar Işıkları
Kullanılabilir taksi yollarını, apron kenarlarını ve bekleme ceplerini işaretlemek maksadıyla 60 metreyi 

geçmeyen aralıklarla yerleştirilmiş mavi renkli düşük takatlı ışıklardır. Yarı gömülü ve yer üstü tip olarak 
monte edilirler.

Taksi yolu kenar ışıkları mavi renkte sabit ışıklardır. Işıklar, yönlerden herhangi birinde taksi yapan pilota 
rehberlik sağlamak için gerekli tüm açılarda veya yatay çizginin en az 30 derece üzerinden görünür olmalıdır.

Bir kavşakta, çıkışta veya dönemeçte ışıklar başka ışıklarla karşılaştırabilecekleri açılarda görülmeyecek 
şekilde mümkün olduğunca gölgelenmelidir.
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Görüş mesafesi 400 metreden daha az olan şartlarda kullanılması düşünülen hızlı çıkış taksi yolları ve 
apronlar için pist merkez hattından uçağın parklama manevrasının başlayacağı noktaya kadar devamlı yön-
lendirme sağlayan, yeşil ve sarı renkli ışık sistemidir.

İki yönlü olarak ve gömülü tipte imal edilirler. CAT II ve CAT III ışıklandırma sistemlerinde tesis edilmesi 
zorunludur.

Havacılık sektörünün büyümesiyle birlikte uluslararası birçok havalimanı tam kapasite ile çalışmakta ve 
bu da beraberinde uçakların pat sahaları üzerinde özellikle düşük görüş şartlarında çarpışma olasılığını art-
tırmaktadır. 

Bu nedenle piste inişini gerçekleştiren bir uçağın emniyetli bir şekilde kendisine tahsis edilen park yerine 
ulaşması için taksi yolu merkez hattı işaretlemeleri üzerine yeşil renkli taksi yolları merkez hattı ışıklandır-
maları (CAT II ve CAT III için) tesis edilmektedir.

Söz konusu sistem taksi yapmaya başlayan bir uçağın güzergâhını belirtecek şekilde aktif hale getirilerek, 
hem emniyetli olarak park yerine kadar taksi yapmasını hem de durma-kalkmadan dolayı yaklaşık  %4’lük 
bir yakıt tasarrufu yapmasını sağlamaktadır.

Taksi Yolu Merkez Hattı Işıkları (Follow The Green):
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Hızlı çıkış taksi yolu gösterge ışıklarının amacı; pilotlara pist üzerindeki en yakın hızlı çıkış taksi yoluna 
kadar gidilecek mesafe bilgileri sağlamak, görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda duruma bağlı bilinci 
artırmak ve pilotlara daha etkili yavaşlayarak durma ve pist çıkış hızları için fren hareketlerini uygulama 
imkânı vermektir.

Hızlı Çıkış Taksi Yolu Gösterge Işıkları
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Taksi yollarının piste giriş kısımlarında taksi rut kavşaklarında ve bekleme yerlerinde, uçağı bekletmek 
maksadıyla tesis edilen 3 metreyi geçmeyen aralıklarla, taksi yolu merkez hattına dik olarak yerleştirilmiş 
tek yönlü kırmızı renkli ışık sistemidir.

Gömülü tip olarak tesis edilirler. Bu ışıklar sürekli olarak yanık vaziyettedir. Trafiğin müsait olması duru-
munda, kule operatörü tarafından söndürülen, uçağın geçmesini müteakip otomatik olarak tekrar yanan ışık 
sistemidir.

Pist koruma ışıklarının amacı; pilotları ve bir taksi yolu üze-
rinde çalıştıklarında araçların sürücülerini, aktif bir piste girmek 
üzere oldukları konusunda ikaz etmektir.

Bu ışıklar bir durma barının tesis edilmediği durumlarda, 
550 m’lik değerden düşük pist görüş mesafesi koşullarında ve 
trafik yoğunluğunun ağır olduğu durumlarda 550m ile 1200m 
arası değerlerdeki pist görüş mesafesi koşullarında sağlanma-
lıdır.

Pist koruma ışıkları yandaki şekildeki gibi iki çift yanıp sönen 
sarı ışıktan oluşmaktadır.

Durma Barları

Pist Koruma Işıkları
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Son yıllarda mevcut görsel yaklaşma eğimi göstergesi (VASIS) sistemlerinin yerini hassas yaklaşma yol 
göstergesi (PAPI) sistemleri almıştır.

Ülkemizdeki Havalimanlarında hemen hemen çoğunda PAPI sistemi tesis edilmiş olup, mevcut VASIS’ler 
de PAPI sistemi ile değiştirilmektedir.

PAPİ sistemi, eşit aralıklarla yerleştirilmiş dört keskin geçişli çok lambalı (veya çiftli tek lambalı) bir kanat 
barından oluşur.

Sistem, fiziken gerçekleştirilmesi imkânsız olmadıkça, pistin sol tarafına yerleştirilir.

Bir pist, başka harici olanaklarla sağlanmamış olan görsel hareket kılavuzu gerektiren uçaklar tarafından 
kullanıldığı takdirde, pistin karşı tarafından ikinci bir kanat barı sağlanabilir.

Pilot PAPI sisteminden aldığı bilgilere göre doğru yaklaşma hattını kolayca bulur ve konumunu yitirdiğin-
de kolayca düzeltme imkanına sahip olur.

Gerekli yaklaşma eğimini sürdürmek üzere kıla-
vuzluk eden PAPI’de; VASIS’ te olduğu gibi kırmızı ve 
beyaz renkli görsel işaretler arasındaki ayırım ilkesini 
kullanır.

PAPİ, yaklaşma ışık sistemleri arasında en güç-
lü görsel yardımcıdır. Papi ışık huzmesi, gündüz açık 
havada 6-15 km mesafeden,  gece açık hava da ise 
15-30 km mesafeden pilot tarafından karşılanan ilk 
görsel işarettir.

ILS sistemine sahip olmayan bir piste doğrudan 
yaklaşma yapılması halinde, PAPİ sistemi, doğru bir 
yaklaşma koridoru sağlayarak pist eşiği üzerinde pilo-
ta kılavuzluk eder.

Bu nedenle PAPİ, aletli iniş sistemi (ILS) ile teçhiz 
edilmemiş hava alanlarında bir uzun mesafe G/P ve 
localizer görevi görür. PAPİ sistemi, seyrüsefer emni-
yeti ile yakından ilgilidir.

PAPI (Precision Approach Path Indicator) Hassas Yaklaşma Yol Göstergesi
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Pilot,

«P» noktasında yani çok alçakta ise; 4 birimi de kırmızı olarak görecektir.

«0» noktasında hafifçe alçakta ise; üç birimi kırmızı, bir birimi ise beyaz olarak görecektir.

«N» noktasında yani doğru yaklaşma hattında ise; iki birimi kırmızı, iki birimi ise beyaz olarak görecektir.

«M» noktasında hafifçe yüksekte ise; bir birimi kırmızı, üç birimi ise beyaz olarak görecektir.

«L» noktasında yani çok yüksek konumda ise; 4 birimi de beyaz olarak görecektir.

PAPI ( Hassas Yaklaşma Yol Göstergesi )

PAPI Işıklarının Pilotça Algılanması
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Yaklaşma ışık sistemleri; 

• Basit yaklaşma,

• Hassas yaklaşma

• Kategori I - II - III Calvert / Kategori I - II - III Baret olarak ayrılırlar.

Yaklaşma Işık Sistemleri
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Basit Yaklaşma
Basit yaklaşma ışık sistemi, pistin merkez hattı uzantısı 

üzerinde mümkün olduğu takdirde eşikten itibaren 420 met-
reden az olmayan bir ışık dizisinden oluşur.

Eşikten itibaren 300 metre mesafede 18 veya 30 metre 
uzunluğunda çapraz bar (cross bar) oluşturulur.

Arazi şartlarının elverişsiz olması halinde, basit yaklaşma 
ışıklarının uzunluğu, çapraz bar ışıklarını da içine alacak şe-
kilde 300 metreye indirebilir. Tüm ışıklar yaklaşan bir uçağın 
görebileceği şekilde yerleştirilir.

Merkez hattını oluşturan ışıklar uzunlamasına 30 metre 
veya 60 metre aralıklarla yerleştirilirler.

Eşikten itibaren 60 metrelik kısımdaki armatürler gömülü 
tip olmalıdır.

Bu mümkün olmadığı takdirde kırılabilir kaplingli yer üstü 
tip armatür monte edilebilir.

Kategori I Calvert Sistem Yaklaşma Işıkları
Hassas yaklaşma kategori 1 calvert sistemi, pistin merkez 

hattı uzantısı üzerinde, eşikten itibaren 900 metre mesafeye 
kadar uzanan, her 150 metrede çapraz barı bulunan, toplam 
5 çapraz barlı ışık sistemidir. 

Mesafe bilgisi temin edilebilmesi için merkez hattı ışıkları-
nın eşikten itibaren ilk 300 metrelik kısmında 1 armatür, 300 
metrelik orta bölümde 2 armatür ve 300 metrelik dış kısımda 
3 armatür yer almaktadır.

Merkez hattında yer alan armatürlerin arasındaki boylama-
sına mesafe 30 metre, yanlamasına mesafe ise 1.5 metredir.

Çapraz barların uzunluğu; 1. Çapraz bar 22.5 metre, 2. Çap-
raz bar 30 metre, 3. Çapraz bar 37.5 metre, 4. Çapraz bar 45 
metre ve 5. Çapraz bar 52.5 metredir.

Çapraz barda yer alan armatürler arasındaki yanlamasına 
mesafe 2.7 metredir.

Meteorolojik şartların olumsuz olması halinde Calvert sis-
tem Cat 1 yaklaşma ışıklarının, son 600 metrelik kısmı flas-
hing ışıkları ile takviye edilmelidir.

Şekilde 900 metre uzunluğunda 5 baretten oluşan Cat 1 Calvert sistem yaklaşma ışık sistemi ve kuruluş 
toleransları yer almaktadır.
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Kategori I Baret Sistem Yaklaşma Işıkları
Hassas yaklaşma kategori I Baret sistemi, pistin merkez 

hattı uzantısı üzerinde, eşikten itibaren 900 metre mesafeye 
kadar uzanan, 300. metrede 1 adet çapraz barı bulunan ışık 
sistemidir. Işıkların rengi beyazdır.

Merkez hattında yer alan armatürler 4 ‘er adet olarak baret 
şeklinde yerleştirilir. Baret ışıklarının yanlamasına uzunluğu 4 
metreden az olmamalıdır.

Merkez hattında yer alan armatürlerin arasındaki boylama-
sına mesafe 30 metre, yanlamasına mesafe ise 1.5 metredir. 
Çapraz barın uzunluğu 30 metredir. Çapraz barda yer alan ar-
matürler arasındaki yanlamasına mesafe 1.5 metredir.

Meteorolojik şartların olumsuz olması halinde Baret sistem 
Cat 1 yaklaşma ışıklarının da, son 600 metrelik kısmı flashing 
ışıkları ile takviye edilmelidir.

Yandaki şekilde 900 metre uzunluğunda Cat 1 Baret sistem 
yaklaşma ışık sistemi ve kuruluş toleransları yer almaktadır.

Kategori II/III Calvert Sistem Yaklaşma Işıkları

Hassas yaklaşma kategori II Calvert sistemi, pistin merkez 
hattı uzantısı üzerinde, eşikten itibaren 900 metre mesafeye 
kadar uzanan, ilk 300 metrelik kısmında merkez hattının her 
iki yanında, tekerlek temas ışıkları ile aynı doğrultuda, kırmızı 
renkli yan sıra (side row) ışıkları bulunan yine aynı 300 met-
relik kısımda yer alan merkez hattı ışıkları 4’lü baret şeklinde 
olan ışık sistemidir.

Eşikten itibaren ilk 300 metrelik kısmın dışındaki 600 met-
relik diğer kısımları CAT I Calvert sistemle aynısıdır.

Yandaki şekilde 900 metre uzunluğunda 5 baretten oluşan 
CAT II Calvert sistem yaklaşma ışık sistemi ve kuruluş tolerans-
ları yer almaktadır.
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Kategori II/III Baret Sistem Yaklaşma Işıkları

Flash Işıkları

Hassas yaklaşma ışıklandırma sistemlerinde, meteorolo-
jik şartların olumsuz olduğu bölgelerde, eşikten itibaren 300 
metreden sonraki 600 metrelik kısımda yer alan yaklaşma 
merkez hattı ışıkları, flashing ışıkları ile takviye edilirler.

Flaş ışık sistemlerinde yer alan ışıklardan her biri, en dış-
taki ışıktan başlayarak, eşik tarafında bulunan en içteki ışığa 
kadar, saniyede 2 defa sıralı olarak, zincir şeklinde yanıp sö-
nerler. Işıkların rengi beyazdır.

Flaş ışık sistemi, yaklaşma ışık 
sisteminden bağımsız olarak çalışır. 
Meteorolojik şartların ağır olmadığı 
havalimanlarında bu ışıklara gerek 
duyulmayabilir.

Flaş ışıkları pilota yaklaşma yö-
nünü göstermek için (sıralı çakar 
ışıklar) yaklaşma yönünde uygula-
nabilir.

Hassas yaklaşma kategori II Baret sistemi, pistin merkez hat-
tı uzantısı üzerinde, eşikten itibaren 900 metre mesafeye kadar 
uzanan, 150 ve 300. metrede 2 adet çapraz barı bulunan, ilk 
300 metrelik kısmında merkez hattının her iki yanında, tekerlek 
temas ışıkları ile aynı doğrultuda, kırmızı renkli yan sıra (side 
row) ışıkları bulunan ışık sistemidir.

Eşikten itibaren ilk 300 metre dışındaki 600 metrelik diğer 
kısımları CAT I baret sistemi ile aynıdır.

Yandaki Şekilde 900 metre uzunluğunda CAT II Baret sistem 
yaklaşma ışık sistemi ve kuruluş toleransları yer almaktadır.
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Gece şartlarında uçakların apron sahasına yaklaşma-
sı, park yapması, yolcuların uçağa inip-binmesi, kargo 
işlerinin yapılması için apron sahasının aydınlatılmasına 
ihtiyaç vardır.

Bu aydınlatma apron kenarlarına dikilen çok yüksek di-
reklerle ya da terminal binalarının üzerlerine yerleştirilen 
projektör adı verilen yüksek ışık kaynakları ile sağlanır.

Yüksek direk kullanılmasının nedeni, apron’a yakla-
şan uçak pilotunun gözünün kamaşmasına engel olmak 
içindir.

Apron sahasındaki aydınlatmanın homojen bir şekilde olmasını sağlamak için çok sayıda direk ve projek-
tör kullanılır. Pist aydınlatma sistemlerinde olduğu gibi bu projektörlerin kumandası da kule uzak kumanda 
masasından sağlanır.

Apron Aydınlatma Sistemleri

Pist Işıklarının Yoğunluğu ve Kontrolü
Akşam karanlığında veya gündüz zayıf görüş koşulları altında ışıklandırma, işaretlemeden daha etkilidir. 

Işıkların bu şartlar altında veya gece vakti zayıf görüş şartlarında etkili olmaları için uygun yoğunlukta olma-
ları gerekmektedir.

Gerekli yoğunluğu elde etmek için, ışığın far haline getirilmesi gerekli olacağı gibi bu durumda ışığın 
görünmesini sağlayan arkların (kıvılcım) operasyon gerekliliklerini yerine getirecek şekilde yönlendirilmesi 
gerekir.

Pist aydınlatma sistemi, ilgili ışık yoğunluklarının aynı sonucu sağlayacak uygun şekilde bir araya getiril-
melerini temin etmek üzere bir bütün olarak görülmelidir.

Pist ışıklandırılmasının yoğunluğu pistin kullanılması öngörüldüğü minimum görüş şartları ve çevre ışığı 
için elverişli olacak şekilde sağlandığında yaklaşma ışıklandırma sisteminin en yakın bölümünün yoğunluğu 
ile uyumlu olmalıdır.

Bir yaklaşma ışıklandırılma sisteminin ışıkları, pist ışıklandırmasından daha yoğun olabilecekken, yoğun-
lukdaki ani değişikliklerden kaçınmak iyi bir uygulamadır çünkü bunlar pilota görüş şartlarının, yaklaşma 
sırasında değiştiği yönünde yanlış bir izlenim bırakabilir.

Yüksek yoğunlukta bir ışıklandırma sisteminin sağlandığı durumlarda, ışık yoğunluğunun mevcut şartlara 
elverişli olacak şekilde ayarlanabilmesi için uygun bir yoğunluk kontrolü dahil edilmelidir.

Ayrı yoğunluk kontrolleri veya başka uygun yöntemler, aşağıdaki sistemlerin tesis edildiklerin de uygun 
yoğunluklarda çalışabilmelerini temin etmek üzere sağlanacaktır.

Yaklaşma ışıkları 
sistemleri

Pist kenar ışıkları

Pist eşik ışıkları

Pist sonu ışıkları

Pist merkez hattı 
ışıkları

Pist tekerlek temas 
bölgesi ışıkları

Taksi yolu merkez 
hattı ışıkları



207

132

Bir ışığın barizliği, ışık ile arka planı arasındaki kontrasta ilişkin edinilen izlenime bağlıdır.

Bir ışık, yaklaşma halindeyken gündüz bir pilota yararlı olacaksa, en az 2000 veya 3000 cd’lik bir yoğun-
luğa sahip olmalı, yaklaşma ışıkları söz konusu olduğunda ise 20000 cd sıralı bir yoğunluk olmalıdır.

Çok parlak bir ışık, sisli şartlar söz konusu olduğunda yeterli yoğunluktaki ışıkların etkili olmasının sağlan-
ması yine de mümkün olmayabilir. 

Diğer taraftan, karanlık bir gecede berrak bir havada yaklaşma ışıkları için 100 cd’lik ve pist kenar ışıkları 
için 50 cd’lik sıralı bir yoğunluk uygun bulunabilir.

O zaman dahi pilotların bazen, görüldükleri daha yakın kapsam dolayısıyla pist kenar ışıklarının fazlasıyla 
parlak göründüklerine ilişkin şikâyetleri vardır.

Foto Metrik Ölçüm Sistemi

Sabit Akım Regülatörleri (CCR)

Foto metrik ölçüm sistemi havalimanı yer aydınlatma ışıklarının (AGL) foto metrik parametrelerinin ke-
sintisiz ölçümü ve AGLS performansı konusunda ICAO tavsiyelerine uygunluk kontrolü için tasarlanmış ve çok 
hassas kullanımı basit bir cihazdır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ışık yoğunluğu ölçüm sonuçları isten-
diğinden Genel Müdürlüğümüzce foto metrik ölçüm sistemi cihazı alınmış olup, havalimanlarımızda ölçüm 
işlemleri yapılmaktadır.

Sabit Akım Regülatörleri seri devre olarak çalışan özel aydınlatma devrelerinin deği-
şik kademelerde sabit akımlarla beslemesinde kullanılan cihazlardır. 

Genellikle enerji beslemeleri iki fazlı olarak dizayn edilirler.

Sabit Akım Regülatörlerinin çıkış bölümü kademeli olup, ülkemizdeki havalimanla-
rında genellikle 3 ve 5 kademeli regülatörler kullanılmaktadır.

Sabit akım regülâtörlerinde çıkış voltajı düzenleyici güçlerine bağlı olmakla beraber 
5000 Volta kadar çıkabilmektedir.

Sabit Akım Regülatörlerinde iletkenlere temas etme durumunda öldürücü elektrik 
şoku tehlikesi vardır. Bu sebeple montaj ve bakımlarda ehil personel çalışmalı, iş sağlığı 
ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

CCR üzerinde çalışırken aşırı dikkat gösterilmeli, emniyet önlemi dâhil edilmesine 
rağmen aşağıdaki kurallara kati olarak uyulmalıdır.

Enerji devrelerinden uzak durulmalı, pistte primer devreler üzerinde çalışma yapılır-
ken mutlaka CCR kapalı olmalı veya bir personel CCR yanında bırakılmalıdır.

Elektrik yönetmelikleri ve iş sağlığı ve güvenliği hususlarına riayet edilmelidir.

Foto metrik ölçüm sistemi iki 
parçadan oluşmaktadır.

1- SMF/M sistemi araç üzerine
takılarak ölçüm prosedürlerini ya-
pan sistem.

2- (SMF/L-CHS) Işık almayan bir
odada bakımı yapılan armatürlerin 
testlerini yapan sistemdir.
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Havalimanı özel aydınlatma sistemleri ışıklandırma devre-
lerinde bir lambanın arızasının, açık devre bir arızaya sebep 
olmaması için seri devrelerin sürekliliğini sağlamak ama-
cıyla izolasyon trafoları kullanılmaktadır.

İzolasyon trafolarının ikinci işlevi güvenlik amaçları 
için yüksek voltaj devresinden lambanın elektriksel 
izolasyonunu sağlamaktır.

Pist ışıkları ile donatılmış ve ikinci bir güç kaynağı bulunmayan bir havalimanı 
normal ışıklandırma sisteminin arıza yapması halinde en az ana pistte kurulmak 
üzere yeterli acil durum ışıkları (portatif aydınlatma) elverişli şekilde kullanıma 
hazır olmalıdır. Bu ışıkların renkleri pist ışıklarının renkleri ile aynı olmalıdır.

İzolasyon Trafoları

Acil Durum Işıklandırması
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134 DHMİ HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İşletme Eğitim Planlama ve Uygulama Müdürlüğü

SCADA sistemleri geniş alana yayılmış tesis-
lerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu 
veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sis-
temdir.

Tek bir cihazdan kullanılabileceği gibi ağ bağ-
lantılarıyla birden fazla bilgisayar ve taşınabilir 
cihazla kontrol ve izleme de yapılabilir.

SCADA Sistemlerinin başlıca özellikleri;

• Grafik Ara Yüz

• İzleme Sistemi

• Alarm Sistemi

• Veri Toplama, Analiz ve Raporlama Sistem-
leridir.

Bir çok Havalimanımız kuvvet santralinde ve/
veya pist aydınlatmasında bu sistem kullanıl-
maktadır.

PAPİ Foto Metrik Ölçüm cihazları PAPI ışıklarının doğru ayar ve hizalamasının kesin ve tam ölçümü için 
bağımsız bir cihaz olarak geliştirilmiştir.

SMF/PAPI, ışık huzmesinin kırmızıdan beyaza hatasız geçişini, aynı zamanda klinometre gibi diğer araç-
ların başaramadığı doğru filtre, lamba ve lens ayarlarını gerçekleştirir.

PAPI üreticileri tarafından da üretimin son kalite kontrolü için kullanılır.

Scada Sistemleri

PAPI Ayarı için Foto Metrik Ölçüm Sistemi
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APRON YÖNETİMİ ve APRON EMNİYETİ
Bu doküman; ülkemiz havalimanları apron sahalarında yürütülen iş ve işlemlerin, en emniyetli şekilde 

yürütülmesini teminen apronda hizmet yapan/yaptıran kurum ve kuruluşların verdikleri hizmetleri ne şekil-
de yürütmesi/yürüttürmesi gerektiğine ilişkin olarak DHMİ Eğitim Dairesi Başkanlığı (İşletme Eğitim Planla-
ma ve Uygulama Müdürlüğü) tarafından hazırlanmıştır.

Eğitim dokümanında, apron mahalline bir uçağın gelişinden gidişine kadar ki süreçte verilen hizmetler 
aşağıdaki sıralamayla ele alınmıştır. 

• Uçak park yeri tahsisi ve planlaması

• Uçak park yeri FOD kontrolü

• Follow-Me hizmeti

• Park/yanaşma yönlendirme sistemi (VDGS- Visual Docking Guidance System)

• Marshalling

• Takozlama

• Konileme

• Yolculara yönelik hizmetler

• Emniyet sahası

• Uçak yakıt ikmali

• Yer hizmetleri

• Jet itişleri ve motor çalıştırma usulleri

• Push Back-Towing İşlemleri

• Anti/De-icing işlemleri

• Apronun temizlenmesi
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Tanımlar ve Kısaltmalar 
Apron: Havalimanlarında uçakla-

rın park ettiği, yolcu veya yük yükle-
me-boşaltmalarının, akaryakıt ikma-
linin yapılması veya bakım ihtiyacının 
karşılanması için tahsis edilmiş saha-
lardır. 

Apron Araç Kullanma Belgesi: 
Hava tarafında araç kullanacak tüm 
şahıslara belirli bir eğitim ve sınav sis-
teminden sonra verilen, trafik ehliye-
tinden farklı sürücü belgesidir. 

Apron Otobüsü: Yapısı itibari ile sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olmakla birlikte, apronda 
daha fazla yolcu taşımak için özel imal edilmiş oturma yeri 15’den az da olabilen motorlu taşıtlardır. 

APU (Auxillary Power Unit): Büyük yolcu uçakları ve jetlerinde bulunan küçük türbin motoru ve ana 
motorları çalıştırmaya yarayan ve yerdeyken klimayı vb. çalıştıran yardımcı güç ünitesidir.

Araç Servis Yolu: Genel olarak PAT 
sahasının araç trafiğince kullanılması 
için çizgilerle belirlenmiş alanlardır.

Araç: PAT Sahasında kullanılabilen 
motorlu, motorsuz ve özel amaçlı ta-
şıtlar ile iş makinelerinin genel adıdır. 

Asli Kusurlu: Asli kusuru oluşturan 
fiillerden birini veya birkaçını işleyen 
kişi/kişilerdir.

Bagaj Arabası: Terminal ile uçak 
arasında bagaj ve kargo naklinde kul-
lanılan motorlu/elektrikli araçlarla çe-
kilebilen taşıma vasıtasıdır. Ayrıca bar-
row olarak da adlandırılır.

Banket (Shoulder): Kaplama yü-
zeyi ile çevresindeki arazi arasında 
geçit sağlayacak şekilde hazırlanmış 
kaplamaya bitişik sahadır.

Çalışma Ruhsatı: Havaalanlarında 
yer hizmeti yapacak olan yer hizmet 
kuruluşları ile hava taşıyıcılarına veri-
lecek çalışma belgeleridir.

Çöp Arabası: Uçaklardan çıkan çöp-
lerin çöp mahalline taşınması için kul-
lanılan kapalı ve muhafazalı araçlardır.
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De-Icing Aracı: Buz çözücü-önleyici kimyasal maddelerin uygulanması için kullanılan özel donanımlı 
araçlardır. 

Dispenser (Akaryakıt Hidrant Aracı): Apron 
üzerinde bulunan akaryakıt ikmal deposuyla irti-
batı bulunan yakıt pit/valfi ile uçak arasında yakıt 
dolum işlemini gerçekleştiren araçlardır. 

Dolly: Traktörler ile çekilen ve apronda kontey-
ner taşımacılığında kullanılan, seviyesi fazla yük-
sek olmayan tekerlekli taşıma araçlarıdır.

Ekipman Sınır Çizgileri: Uçak geçiş bölgesini 
belirleyen işaretlemelerdir.

Emniyet Çemberleri: Park halindeki bir uçağın 
çevresindeki, araç hareket kısıtlamalarının geçerli 
olduğu alanları belirten hayali sınır çizgileridir.

Dış çemberin uçak ile arasındaki mesafe 5 
metre olup, araç sürücülerinin bu çember içeri-
sinde kalan alana girmeden önce frenlerini test 
etmeleri gerekmektedir. 

İç çemberin uçak ile arasındaki mesafe 2 metre 
olup, araç sürücülerinin  bu alana girmeden önce 
durmaları ardından uçağa doğru yavaşça ilerleme-
leri gerekmektedir.
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FOD (Foreign Object Damage): Uçakların motorlarına zarar verecek apron yüzeyindeki vida, somun, 
rondela, emniyet telleri, mekanik aletler, dolma kalemler, tel, çakıl, asfalt parçaları, tahta vb. maddelerin 
genel adıdır.

FOD Temizlik Aracı: PAT sahasının FOD den arındırılması için kullanılan özel donanımlı temizlik araçlarıdır.

Follow-Me Aracı: Havalimanı PAT sahasında yönlendirme, kontrol ve eşlik hizmetlerinde kullanılan özel 
donanımlı araçlardır.
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Forklift: Yüklerin istiflenmesinde ve kısa mesafe taşınmalarında kullanılan, yük kaldırma/indirme ve 
taşıma özelliğine sahip olan donanımlı araçlardır. 

Fosseptik Aracı: Uçaklardan fosseptiğin boşaltılarak götürülmesi için kullanılan özel donanımlı araç.

Geçici Apron Plakası: Belirli bir görev ya da süre için izin almak şartıyla hava tarafında kullanılacak araç-
lar için tahsis edilen apron plakasıdır.



216

Geçici Park Sahası: Uçakların park sahasına gelmeden önce uçağa hizmet verecek araçların bekleme 
yapması amacıyla sınırları belirlenmiş sahalardır.

GPU (Ground Power Unit): Uçaklara harici enerji sağlayan ekipmanlardır. 

Hasta /Engelli Nakil Aracı: Hasta ve engellilerin taşınmasında, uçağa bindirilmesinde veya uçaktan indi-
rilmesinde kullanılan yükselme ve alçalma özelliğine sahip özel donanımlı araçlardır.

Hava Taşıyıcısı: Ticari Hava Taşımacılığı Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen ve ruhsatlandırılan kuru-
luşlardır.

Hidrant Sistemi: Merkezi bir kaynaktan uçaklara servis vasıtasıyla yakıt ikmali yapmak amacıyla, apron 
sahasına yer altı boruları ile gelen sabit dolum yerleri (Pit) mevcut yakıt ikmal sistemidir.
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High Loader Aracı: Özellikle palet ve konteynerin uçaklara yüklenmesi ve indirilmesinde kullanılan yük-
selip/alçalma ve yüklere hareket verebilme özellikleri ile donatılmış araçlardır.

Hizmet Aracı: Hava tarafında hizmet vermek üzere görevlendirilmiş araçlardır.

Hizmet Sözleşmesi: DHMİ ile Havalimanında hizmet veren kurum ve kuruluşları, gerçek, özel ve tüzel 
kişiler arasında yapılan protokoller ve/veya sözleşmelerdir. 

ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

İşaret Levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk, ışık ve 
yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan yönlendirme, bilgilendirme levhalardır.

Kar Mücadele Aracı: PAT sahasında kar mücadele hizmetlerinde kullanılan özel donanımlı araçlardır .
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Kargo: Hava taşıyıcılarının kendi hizmetleri ile ilgili kargo ve posta dahil olmak üzere tüm kargoyu ihtiva 
eder. 

Kaza: PAT sahasında, üzerinde bir veya birden fazla aracın (hava araçları dahil) karıştığı ölüm, yaralanma 
ve/veya maddi zararla sonuçlanmış olan olaylardır.

Konteyner: Bagaj, kargo ve posta taşıma için ihdas edilmiş standart ölçülerde metal ve kutu şekildeki 
muhafazalardır.

Konveyör Aracı: Bagaj, Kargo ve benzeri malzemelerin yükleme, boşaltma işlemleri için kullanılan ha-
reketli bant sistemine sahip araçlardır.

Konveyör: Bagaj, kargo ve postanın yükleme, boşaltılması ve kısa mesafe nakil hizmetleri için kullanılan 
hareketli bant sistemidir. 
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Marshalling: Uçağa verilen rehberlik hizmetidir.

Minibüs: Yapısı itibarı ile sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş 
bulunan motorlu taşıtlardır.

Otomatik Parklama Sistemi (Visual Guide Distance System): Uçakların burundan giriş yöntemi ile 
parklama işlemi sırasında, uçaklara pozisyon ve istikamet bilgisi veren ışıklı ve elektromanyetik alanlar yar-
dımı ile çalışan rehber sistemidir. 

Otomobil: Yapısı itibarı ile sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 
edilmiş motorlu taşıtlardır.

Palet: Üzerinde yüklerin birleştirilerek ağlar/bağlar/ıgloo’larla güvenceye alınarak uçağa kilitlenen, 
standart uçak ihtiyaçlarına uygun, alt yüzeyi düz bir platformdur.

PAT Sahası: Pist, apron ve taksi yolu kelimelerinin ilk harflerinden oluşan kısaltmadır. 

Pist (Runway): Bir havalimanında uçakların inişi ve kalkışı için hazırlanmış dikdörtgen sahadır.
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Pit: Apron sahası üzerinde bulunan sabit yakıt dolum vanalarıdır.

SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. 

Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için araç servis yolunun çizgilerle ayrılmış bölü-
münü ifade eder.

Taksi Yolu (Taxiway): Havalimanında uçakların apronlardan piste, pistlerden apronlara ulaşabilmeleri 
için hazırlanmış ara yollardır. 

Tow Bar: Uçak ile uçak itme/çekme aracı (Tow Car) arasına takılarak uçağın itilmesi ve çekilmesi işlem-
lerinde kullanılan teçhizatı ifade eder. 

Towbarless: Uçakların itilmesi/çekilmesi işlerinde kullanılan özel donanımlı araçlardır. 

Tow Car: Uçağın ön dikmesine bağlanan ve uçağı iterek park pozisyonundan ayrılmasını sağlayan yer 
hizmet araçlarıdır.

Traktör: Uçaklar ile terminal arasında bagaj, kargo ve posta taşıyan araçlar için çekicilik yapan motorlu/
elektrikli araçlardır. 

Uçak Park Yeri (Aircraft Stand): Bir uçağın park etmesi için apronda belirlenmiş sahalardır.

Vinç: Araç, yük ve teçhizatın kaldırılması/indirilmesiyle yer değiştirilmesinde kullanılan özel donanımlı 
araçlardır.

Yabancı Hava Taşıyıcıları: Yabancı tescilli hava araçlarını kullanarak hava taşımacılığı yapan gerçek veya 
tüzel kişilerdir. 

Yer Hizmetleri Kuruluşu: Havaalanları Yer Hizmet Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında ruhsatlandırılan 
kuruluşlardır.
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Yerli Hava Taşıyıcıları: Türk tescilli veya özel izin ile yabancı tescilli hava araçlarını da kullanarak hava 
taşımacılığı yapan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerdir.

Yolcu Köprüsü: Uçakla terminal binası arasında, yolcuların terminal binasına geçişini sağlayan hareketli 
teleskopik tünellerdir.

Yolcu Merdiveni: Uçak kapılarına yanaştırılarak, uçaktan iniş ve biniş işlemlerini sağlayan araç ve teçhi-
zatlardır. 
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Apron Yönetimi ve Apron Emniyeti

Havalimanlarındaki, hava trafik kontrol Hizmeti tüm manevra sahasını kapsamakla birlikte, bu gibi bir 
hizmetle ilgili olarak apronu kapsayan herhangi bir özel talimat bulunmamaktadır. Bu nedenle, aprondaki 
uçakların ve diğer araçların faaliyet ve hareketlerinin düzenlenmesi için apron yönetim hizmeti gereklidir. 
(Annex 14, 9.6)

Geliştirilmiş olan ve belirli bir duruma bağlı olarak Havalimanı gerekliliklerini karşılayabilen bir çok farklı 
apron yönetim hizmeti bulunmaktadır.

Apron yönetim hizmetleri; Hava Trafik Hizmetleri Birimi ve Havalimanı İşletmesi tarafından oluşturulan 
Apron Yönetim Servisi ile koordineli bir şekilde yürütülür.

Apron yönetim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için havalimanı işletmesi, uçak işleticisi, yer hizmet 
kuruluşları ve hava trafik hizmetleri biriminin yakın ilişkiler içerisinde olması gerekliliği en önemli husustur. 

Uçak park yeri tahsisi, uçağın varış ve kalkış zamanı, harekete geçirme mesafeleri vb. bilgilerin ilgili 
birimlere aktarılması, sürmekte olan çalışmalara ve kullanım dışı alanlara ilişkin bilgilendirme yapılması, 
güvenlik düzenlemeleri ve emniyet hizmetlerinin sağlanması, hem hava trafik kontrol hem de Havalimanı 
İşletmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Sistemin işleyişi, verimliliği ve emniyeti büyük ölçüde bu yakın koordinasyona bağlıdır. 
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Apron Emniyet Bilgilerinin Raporlanması ve Teşvik Edilmesi 

Havacılık sektöründe, emniyet ile ilgili hususların ivedilikle raporlanmasının teşvik edilmesi, kaza ve olay-
ların sayısını gerçek manada azalttığı giderek daha çok fark edilmektedir. 

Açık ve gönüllü raporlama ortamının tesis edilmesi, kazaların önlenmesi amacıyla kullanılacak olan em-
niyet bilgilerinin sistematik raporlanması, toplanması, analizi ve yayılması konusunda “emniyet kültürü-
nün” geliştirilmesinde kilit unsur niteliğindedir. 

Emniyet kültürü uygulaması, sorumlu müdürün imzasıyla onaylanan yazılı bir kurum politikası ile baş-
lar ve sadece havalimanı otoritesinin değil aynı zamanda tüm paydaş kurum ve kuruluşların da bağlılık ve 
sorumluluk içinde hareket etmesini gerektirir. 

Olaylar ve kazaların derhal ve eksiksiz olarak raporlanmaya teşvik edilmesi, emniyet kültürünün en 
önemli unsurlarından biridir. 

Adil kültür olarak adlandırılan bu ortam, kişilerin emniyet ile ilgili gerekli bilgileri sağlamaya teşvik 
edildiği hatta bu yönde ödüllendirildiği bir sistemdir. 

Ayrıca kabul edilebilir ve kabul edilemez davranış arasındaki çizginin nerede çekilmesi gerektiği konu-
sunda da net oldukları bir ortamı tanımlar.

Örneğin: Bir yer hizmetleri personeli; emniyeti, zaman çizelgelerine uymaktan daha önemli görecek 
şekilde yetiştirilmelidir. Bir uçaktaki; en küçük çiziği, göçüğü zarar görmüş bir ekipmanı, operasyonun ge-
rekliliği dışında herhangi bir ekipmanın uçağa temasını, çarpışmasını derhal amirlerine ve ilgili otoritelere 
bildirmeye teşvik edilmelidir. 
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Apron Yönetimi

A- Uçak Park Yeri Tahsisi

Uçak park yeri tahsisine yönelik genel sorumluluk; Havalimanı işleticisindedir.

İşletme kolaylığı ve verimliliği açısından her bir Havalimanı işleticisi kendine özgü park yeri kullanım
talimatı oluşturur ve hangi park yerlerinin hangi uçaklar veya uçak grupları tarafından kullanılabileceği tali-
matlarda açıkça belirtilmelidir. 

A-1 Uçak Park Yeri Tahsisi Planlama Kriterleri 

1) Uçaklar kendilerine tahsis edilen park yeri dışında her hangi bir yere park edemez. Yükleme-boşaltma,
bakım-onarım ve test yapamazlar.

2) Park sahası planlamalarında, yan yana parklanması emniyet açısından sakıncalı görülen hava yolu
taşıyıcıları/uçaklar dikkate alınır.

3) Uçaklar; uçak tip ve serisi ile dış hat, iç hat, teknik iniş, kargo, VIP uçuşu gibi uçuş özelliklerine göre
değerlendirilip, köprülü veya açık uçak park sahalarına planlamaları yapılır.

4) Planlamalarda; yolcu, bagaj ve kargonun düzenli ve hızlı bir şekilde akışının sağlanması için;

• Dış hat uçakları » dış hatlar apronuna,

• İç hat uçakları » iç hatlar apronuna,

• Kargo uçakları » kargo terminaline en yakın aprona,

• Teknik iniş yapan uçaklar » iniş amacına en uygun aprona,

• VIP uçakları » bu iş için önceden belirlenmiş alanlara öncelikli olarak planlanır.

İlgili uçak park sahalarının dolu olması durumunda uçağın iniş amacına uygun terminale en yakın park
sahalarına planlaması yapılır.
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5) Planlama bilgileri; sorumlulukları çerçevesinde ilgili kuruluşlara, köprü operatörlüklerine, kontrol
kulesine, follow-me aracına, terminal işletmecisine, yer frekansı - el telsizi / intercom / telefon gibi iletişim 
araçları ile aktarılır.

6) Uçak park sahalarının planlamaları, yer hizmetleri kuruluşları ve hava yolu taşıyıcılarının gönderdiği
günlük uçuş programlarına göre yapılır.

7) Uçak planlamaları 24 saatlik zaman dilimi için yapılacağından yer hizmetleri kuruluşları ve hava yolu
taşıyıcılarının göndereceği günlük uçuş tarife listeleri, uçuşun gerçekleşeceği günün bir önceki günü, en geç 
20.00’ye (lokal) kadar planlama ünitesine ulaştırılır.

8) Günlük uçuş programlarında,

• Uçağın tipi ve serisi,

• Üçlü kodu (IATA) ve sefer numarası,

• Geliş-gidiş saatleri (UTC),

• Geliş–gidiş yerleri ve uçuş amacı bilgileri (yolcu, kargo, teknik gibi) mutlaka olmalıdır.

• Planlamada öncelik sıralaması yapılabilmesi için yolcu sayısı bilgileri de bu programda yer almalıdır.

9) Uçak park yeri planlamasını yapan ünitenin kullandığı Uçak Park Planlama Çizelgesinde, uçağın
üçlü kodu (IATA), sefer sayısı, tipi, serisi, geliş ve gidiş saati (UTC) ile tahsis olunan park sahası bilgileri yer 
almalıdır.

10) Park sahalarının planlamasında bir öncelik sıralaması ihtiyacı doğmuşsa planlamada öncelik sırası
aşağıdaki şekilde yapılır:

• Tarifeli yerli hava yolu taşıyıcıları uçakları,

• Tarifeli ve her gün gelen yabancı hava yolu taşıyıcıları uçakları,

• Tarifeli ancak her gün seferi olmayan yabancı hava yolu taşıyıcıları uçakları,

• Tarifesiz yerli havayolu taşıyıcıları uçakları,

• Tarifesiz yabancı havayolu taşıyıcıları uçakları.
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11) İnişini tamamlayarak taksi yapmaya başlayan bir uçağın son anda park sahası değişikliği gibi olum-
suz uygulama ile karşılaşılmaması için; planlama ünitesi gerekli kontrolleri önceden yaparak, önlem almalı 
ve uçak park sahası değişikliği en geç uçak inmeden 15 dakika önce yapılmalı ve değişiklik bilgisi ilgili 
birimlere bildirilmelidir.

12) Park sahası tahsislerinde, birbirini takip eden iki tahsis arasında en az 15 dakika bir süre bırakılarak
planlama yapılmalıdır.

13) Yer hizmetleri kuruluşları ve/veya hava yolu taşıyıcıları; uçak programında verilen bilgilerden uçağın
arızalanması, slot almış olması, geliş-gidiş saati değişikliği, uçak tip ve seri değişikliği bilgilerini, uçağın geliş 
veya gidişinden en az 30 dakika önce planlama ünitesine bildirmelidir. 

14) Köprülü park sahalarına uçak planlanmasında, köprülerin uçaklara yanaşabilme özelliği dikkate alın-
malıdır.

15) Uçakların köprülü park sahalarında park süreleri azami 2 saat olmalıdır. Köprülü park sahası müsait
olması durumunda uçak firması ücreti mukabilinden bu park sahasında kalmayı istiyorsa planlama ünitesi 
bu süreyi uzatabilir.

16) Uçak planlama ünitesi işletme hizmetleri veya güvenlik nedeni ile park halinde olan uçağın bir başka
park sahasına çekilmesini isteyebilir. Hava yolu taşıyıcıları ve yer hizmetleri kuruluşlarının bu karara zaman 
geçirmeden uymaları gerekmektedir.

17) Uçakların köprülü park sahalarından açığa çekilmesi, park yeri sıkıntısından gerçekleştirilemiyorsa
veya açık park sahasına çekilmesi, işletim ve güvenlik nedeni ile uygun görülmüyorsa; planlama ünitesi, 
uçağın köprülü park sahasında kalmasına müsaade edebilir. 

18) Planlama hizmeti; park sahasının boş - dolu bilgisi ve hizmetin hangi aşamada olduğu, köprüde
köprü operatörünün olup olmadığı, operatör talep takipleri, uçak tip ve serilerinin doğruluğunun görülebil-
mesi için özellikle trafiği yoğun havalimanlarında - uçak park sahalarına hakim bir bürodan yürütül-
melidir. 

Köprü operatörlüğü, yer hizmetleri kuruluşları, follow-me gibi devamlı irtibat halinde olduğu ünitelerle 
direkt telefon / intercom / telsiz / telefon; slot koordinasyon işlemleri için de faks cihazı ve gelişmiş diğer 
iletişim araçları ile bilgi vermek suretiyle hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. 

19) Planlama personeli; Havalimanındaki uçak park sahalarının yerleri, uçakların tip ve serileri ile ebat-
ları, planlama esasları, koordinasyon-iletişim ve işletme konularında eğitilmelidir. 
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A-2 Büyük Gövdeli Uçakların ve Helikopterlerin Parklandırılması

1) Havalimanlarında büyük gövdeli uçak park sahası ve heliport mevcut ise; söz konusu hava taşıt-
ları, bu park yerlerine planlanır.

2) Bu hava araçları için mevcut park yeri yoksa; kontrollü park etme sistemi uygulanır.

Uçakların ve helikopterlerin tip ve serisine göre follow-me eşliğinde park yerine götürüldükten sonra 
marshalling işaretlerine uyularak parklandırılır. 

Bir dolu bir boş park yeri bırakılarak arka kuyruk tarafından uçak geçişlerine müsaade edilmez veya fol-
low-me nezaretinde geçişleri yapılır. 

3) Uçağın tekerleri takozlanarak ve uçağın park ettiği alan etrafına koniler konularak emniyete alınması
sağlanır. 

Kanat görevlileri, park pozisyonu emniyet çizgisinin 
uçak kanatları hizasına denk gelen köşelerinde, uçak 
motorlarının emiş ve itiş bölgesinin dışında kalacak 
şekilde uçağın her iki tarafında bulunurlar.
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GÖVDE UZUNLUKLARINA GÖRE SIRALAMA (METRE)
SIRA UÇAK TİPİ UZUNLUK KANAT AÇIKLIĞI

1 ANT 225 84,00 88,90
2 B 747/600 76,50 84,73
3 B 747/500 76,50 76,20
4 B 747/800-I-F 76,30 68,50
5 C5 75,54 67,88
6 A340/600 75,36 63,70
7 B-777/300ER 73,86 64,80
8 B-777/300 73,86 60,93
9 A-380 72,72 79,80

10 B-747/400 F-ER-COMBI 70,67 64,44
11 B-747/300 70,67 59,64
12 B-747/100B-200 69,80 69,64
13 ANT 124C 69,10 73,30
14 A340/500 67,93 63,70
15 IL-96/M 64,70 60,11
16 IL-96/400-T 93,94 60,11
17 B-777/200-LR-F 63,73 64,80
18 B-777/200-ER 63,73 60,93
19 A340/300 63,69 60,30
20 A330/300 63,69 60,30
21 B787-900 63,00 60,00
22 MD-11 61,60 51,66
23 B-767/400ER 61,40 51,92
24 IL-86 59,54 48,06
25 A340/200 59,39 60,30
26 A330/200 58,80 60,30
27 ANT 22 57,92 64,49
28 DC8/61-71 57,12 43,41
29 B-787/8 56,72 60,12
30 B-747SP 56,31 59,64
31 DC10/10-15 55,50 47,30
32 DC10/30F-30-40 55,5 50,40
33 B-767/300-ER-F 54,94 47,57
34 B757/300 54,47 38,05
35 A-300/600-B4 54,08 44,85
36 IL-96/300 53,30 60,11
37 IL-62 53,12 43,20
38 B-767/200-ER 48,51 47,57
39 TU-154M-B/2 48,00 37,55
40 DC8/62/72 47,98 45,23
41 B-757/200-F 47,32 38,05
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GÖVDE UZUNLUKLARINA GÖRE SIRALAMA (METRE)
SIRA UÇAK TİPİ UZUNLUK KANAT AÇIKLIĞI

42 B727/200 46,69 32,92
43 A-310-200 46,66 43,89
44 IL76 46,59 50,50
45 MD-80-90 46,51 32,87
46 B-707/320 46,41 44,42
47 TU-204/214-100-120-SM 46,14 41,80
48 DC8/10-20-30-40-50 45,87 43,41
49 MD-81-82-83-88 45,10 32,80
50 A-321-W 44,51 35,80
51 A-321 44,51 34,10
52 B707/120B 44,07 39,90
53 B-737/900ER-W 42,11 35,79
54 B-720/B 41,68 39,88
55 DC9-50 40,72 28,47
56 B727/100 40,59 32,92
57 TU-204/300 40,19 41,80
58 MD-87 39,75 32,86
59 B-737/800W 39,47 35,79
60 B-737/700W 39,47 35,79
61 EMB195 (ERJ) 38,68 28,72
62 DC9-40 38,28 28,47
63 B-717/200 37,80 28,44
64 A320/200-W 37,57 35,80
65 A320/200 37,57 34,10
66 TU-134 37,05 29,00
67 B-737/400 36,50 28,88
68 YAK-42 36,38 34,38
69 DC9-30 36,37 28,47
70 EMB190 (ERJ) 36,24 28,72
71 IL 18 35,90 37,41
72 F-100 35,53 28,08
73 A-319-W 33,84 35,80
74 A-319 33,84 34,10
75 B-737/300W 33,40 31,22
76 B-737/300 33,40 28,88
77 ANT 12 33,10 37,99
78 DH8D 32,84 28,42
79 BAS 111 32,61 28,49
80 C 160 32,40 40,00
81 DC9-21 31,82 28,47
82 DC9-10 31,82 27,25
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KANAT AÇIKLIĞINA GÖRE SIRALAMA (METRE)
SIRA UÇAK TİPİ KANAT AÇIKLIĞI UZUNLUK

1 ANT 225 88,90 84,00
2 B 747/600 84,73 76,50
3 A-380 79,80 72,72
4 B 747/500 76,20 76,50
5 ANT 124C 73,30 69,10
6 B 747/800-I-F 68,50 76,30
7 C5 67,88 75,54
8 B-777/300ER 64,80 73,86
9 B-777/200-LR-F 64,80 63,73

10 ANT 225 64,49 57,92
11 B-747/400 F-ER-COMBI 64,44 70,67
12 A340/600 63,70 75,36
13 A340/500 63,70 67,93
14 B787-900 62,00 60,00
15 B-777/300 60,93 73,86
16 B-777/200-ER 60,93 63,73
17 A340/300 60,30 63,69
18 A330/300 60,30 63,69
19 A340/200 60,30 59,39
20 A330/200 60,30 58,80
21 B-787/8 60,12 56,72
22 IL-96/M 60,11 64,70
23 IL-96/400-T 60,11 63,94
24 IL-96/300 60,11 53,30
25 B-747/300 59,64 70,67
26 B-747/100B-200 59,64 69,80
27 B-747SP 59,64 56,31
28 MD-11 51,66 61,60
29 B-767/400ER 51,92 61,40
30 IL-76 50,50 46,59
31 DC10/30F-30-40 50,40 55,50
32 IL-86 48,06 59,54
33 B-767/300-ER-F 47,57 54,94
34 B-767/200-ER 47,57 48,51
35 DC10/10-15 47,30 55,50
36 DC8/62/72 45,23 47,98
37 A-300/600-B4 44,85 54,08
38 B-707/320 44,42 46,41
39 TU-204/214-100-120-SM 43,89 46,66
40 B-787/8 43,41 57,12
41 MD-81-82-83-88 43,41 45,87
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GÖVDE UZUNLUKLARINA GÖRE SIRALAMA (METRE)
SIRA UÇAK TİPİ UZUNLUK KANAT AÇIKLIĞI

42 IL-62 43,20 53,12
43 TU-204/300 41,80 40,19
44 TU-204/214-100-120-SM 41,80 46,14
45 C 130 40,41 29,79
46 C 160 40,00 32,40
47 B-707/120B 39,90 44,07
48 B-720/B 39,88 41,68
49 B-757/300 38,05 54,47
50 B-757/200-F 38,05 47,32
51 ANT 12 37,99 33,10
52 TU-154M-B/2 37,55 48,00
53 IL 18 37,41 35,90
54 A-321-W 35,80 44,51
55 A-320/200-W 35,80 37,57
56 A-319-W 35,80 33,84
57 A-318-W 35,80 31,45
58 B-737/900ER-W 35,79 42,11
59 B-737/800W 35,79 39,47
60 B-737/700W 35,79 39,47
61 B-737/600W 35,79 31,24
62 YAK-42 34,38 36,38
63 A-321 34,10 44,51
64 A-320/200-W 34,10 37,57
65 A-319 34,10 33,84
66 A-318 34,10 31,45
67 B727/200 32,92 46,69
68 B727/100 32,92 40,59
69 MD-80-90 32,87 46,51
70 MD-87 32,86 39,75
71 MD-81-82-83-88 32,80 45,10
72 ANT 72/74 31,90 28,07
73 IL-14M 31,70 22,31
74 HAWKER HS748 31,69 20,42
75 B-737/300W 31,22 33,40
76 ATP 30,63 28,63
77 IL 114 30,00 26,88
78 TU-334 29,77 31,26
79 TU-134 29,00 37,05
80 B-737/500 28,90 31,10
81 B-737/400 28,88 36,50
82 B-737/300 28,88 33,40
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A-3 Kar Mücadelesinde Uçakların Parklandırılması: 

Kar yağışı ihbarı alınmasına müteakip apronlar ve park yerleri arasında bölümlendirme yapılır.

Kar mücadelesi başladığında temizleme öncelikle pist, taksi yolları, acil çıkış yolları ve apron ile devam 
edeceğinden, apronların temizlenmesini hızlandırmak ve park yerlerini daha verimli olarak kullanmak için 
gelen uçaklar tip ve serilerine göre bölümlenmiş apronların bir kısmına parklandırılır. 

Devamında gelen uçaklar diğer bölümdeki apronlar veya park yerleri temizlenerek parklandırma yapılır.

De-Icing işlemleri diğer hava araçlarını engellememek için mutlaka önceden belirlenmiş sahalarda ya-
pılmalıdır.

Bu operasyonlar sırasında referans alınacak ilk kaynak, Havalimanı İşletmesince hazırlanmış olan Karla 
Mücadele Talimatı ve Planıdır.
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A-4 VIP Uçaklarının Parklandırılması:

VIP uçaklar önceden hazırlanmış VIP apronlarına ve park alanlarına paralel/dik olarak parklandırılır.

Yapılacak törenin tipine göre halı serilir, halı kenarında bulunan güvenlik işaretleyicileri geliş ve gidişlerde
sağ tarafta bulundurulur. 

VIP uçakların, geliş ve gidişleri follow-me nezaretinde yapılır. Tören esnasında  uçağın etrafından herhan-
gi bir uçak veya araç geçişine  müsaade edilmez.  

VIP, geliş/gidişlerinde yapılan protokol, tören mangası vb. törenler, VIP’nin sol tarafında kalacak şekilde 
yapılır. 

A-5 Patlayıcı Madde Taşıyan veya Bomba İhbarı Yapılan Uçakların Park-
landırılması:

Patlayıcı madde taşıyan uçaklar, follow-me nezaretinde önceden belirlenmiş, terminallerden ve te-
sislerden uzak tecrit edilmiş sahaya götürülerek parklandırılır ve patlayıcıların yüklenmesi-boşaltılması bu 
sahada yapılmalıdır.

Park pozisyonundaki uçaklar için yapılan bomba ihbarında; uçağın tecrit edilmiş sahaya çekilip çekil-
memesine öncelikle bomba imha uzmanlarınca karar verilir. Daha sonra çekilmesi uygun görülen uçak, bu 
sahaya çekilerek işleme tabi tutulur.

Havada gerçekleşen ihbarlarda ise; hava aracı direk bu sahalara çekilir ve uçak temizliği ile bomba 
imha işlemleri bu sahalarda yapılarak, uçak emniyeti sağlandıktan sonra  seferine uygun park yerine park-

landırılır.
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B- Follow-Me (Öncü Araç) Hizmeti

Hizmetin yürütülmesinde kullanılacak olan follow-me araçları özel maksatlı araç sınıfında olup özellikleri
aşağıdadır:

• Follow-me aracı sarı veya sarı siyah damalı renkte olmalıdır.

• Araç üzerinde araç genişliğinde sinyal panosu bulunmalıdır,

• Panoda,  yeşil renkte ışıklı “FOLLOW-ME” ve kırmızı renkte “STOP” yazıları bulunmalıdır,

• Pano yanlarında sarı renkte iki adet çakar flaş bulunmalıdır,

• Panoda sağa ve sola dönüş sinyal sistemi bulunmalıdır,

• Araçta kule-yer kontrol frekansına uygun muhabere cihazı bulunmalıdır,

• Araç içinde marshalling hizmeti için birer çift ışıklı ve ışıksız flama bulunmalıdır,

• Aracın üstünde her yönden görülebilen, araç tanıtma numarası bulunmalıdır.
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B-1 Follow-me Hizmeti Verilmesi Esnasında Uyulması Gereken Kural ve 
Esaslar

Havalimanı PAT sahalarında uçaklara ve araçlara verilen yönlendirme amaçlı follow-me hizmeti esnasın-
da uyulması gereken kural ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

B-1-1 Uçaklara Verilen Hizmetler

• Follow-me hizmeti esnasında Hava Trafik Kontrol Birimi ile devamlı irtibat halinde olunmalıdır.

• Follow-me hizmeti, uçağın her türlü mâniadan arındırılmış sahada emniyetli bir şekilde seyrini sağla-
malıdır.

• Düşük görüş şartları oluşmamışsa, inen uçak için follow-me hizmeti, taksi yolunun aprona giriş nok-
tasından başlar, uçak park sahasında sona erer. Follow-me hizmetinin başlama ve bitiş noktaları plan
üzerine işaretlenmelidir.

• Follow-me hizmeti veren yer hizmet kuruluşları ve havayolu taşıyıcıları da kendileri için belirlenmiş
Follow-me hizmetine başlama noktalarına uyarak hizmet verirler.

• Düşük görüş şartlarında (CAT II/III) inen uçak için Follow-me hizmeti, pist terk ediş taksi yolundan baş-
layıp, park sahasında biter.

• Kalkışa gidecek uçaklar için ise follow-me hizmeti uçak park sahasında başlar, kalkış pisti giriş taksi yolunda
sona erer. Bu hizmetlerle ilgili başlama ve bitiş noktaları yine bir plan üzerinde işaretlenmeli bu noktalar
personel tarafından bilinmelidir. Bu hizmet sadece havalimanı işletmesi tarafından verilir.

• Hizmet alacak uçakların bilgileri, uçak inmeden önce ilgili birimlerce follow-me aracına bildirilmelidir.

• Follow-me aracı ile uçak arasındaki mesafe yaklaşık 60 metre olarak ayarlanmalıdır.

• Bu mesafe, pilotun follow-me panosunda verilen bilgileri görebileceği ve aracı kullananın da, dikiz
aynasından pilot mahallini görebileceği şekilde arttırılabilir veya azaltılabilir.

• Hizmet veriliş esnasında follow-me aracı ile uçak bir bütünlük arz etmelidir.

• Follow-me hizmetine başlamadan önce, aracın sarı renkte tepe lambaları ve “FOLLOW-ME” yazısı yakılır.
Uçak durdurulmak istenirse “FOLLOW-ME” yazısı kapatılır ve “STOP” yazısı yakılır. Hizmetin bitiminde
pano ışıkları ve tepe lambaları kapatılarak, araç uçak önünden ayrılır.

• Follow-me hizmeti veriliş durumuna ve sayısına bakılarak hizmetin ifası için daima hazır araç bulundu-
rulmalıdır.

• Otomatik parklama sistemi olan park sahalarında follow-me hizmeti uçağa, uçağın park sahasına dö-
nüş alanını belli etmeli, ancak sistemin devreye giriş sınırlarından önce follow-me aracı uçak önünden
ayrılmalıdır.

• Follow-me hizmeti uçak emniyete alınmadan sonlandırılmamalı, park sahasına gelecek uçak için oto-
matik parklama sistemi / marshalling görevlisinin bulunduğundan emin olunmalı; aksi takdirde mars-
halling hizmeti de follow-me hizmetini veren personel tarafından verilmelidir.
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Follow-Me Hizmeti Verecek Personel;

• Havalimanı PAT sahalarının tanıtımı,

• Follow-me hizmetinin özellikleri,

• Uçak park sahalarının yerleri ve o park sahasına planlanabilecek uçak tipleri,

• Telsizle muhabere usulleri,

• Düşük görüş şartları operasyonları ve apron emniyet kuralları hakkında uygulamalı eğitimden geçiril-
melidir.

• Hizmeti verenlerin Follow-me ve Marshalling Hizmet sertifikasının bulunması gerekmektedir.

B-1-2 Araçlara Verilen Hizmetler

Havalimanı dışından gelip PAT sahaları kurallarını bilmeyen (araç kullanma belgesi almamış) sürücülerin 
kullandığı araçlara,

Kule ile irtibatı olmayan araçlara, taksi yolu ve pistlere girişlerinde follow-me hizmeti verilerek refakat 
edilir.

Ağır hareket eden iş makinelerinin, taksi yolu ve pistlere giriş ve kat edişleri esnasında, 

Ambulans, cenaze, banka, yapım, onarım, bakım vb. araçları kullanacaklar için ise; havalimanı İşletme-
sinin iznine istinaden apron memurları/yetkilendirilmiş personel refakatinde PAT sahalarında araç kullan-
masına müsaade edilir. 
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C- Uçak Park/Yanaşma Yönlendirme Sistemi (VDGS- Visual Docking Guid-
ance System)

Havalimanı PAT sahalarında uçaklara ve araçlara verilen yönlendirme amaçlı follow-me hizmeti esnasında 
uyulması gereken kural ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

• Uçakların; yönlendirici personele ihtiyaç duymaksızın, park yerinde mevcut sensörler yardımıyla, park-
lamasını yapmak üzere tesis edilmiş olan sisteme otomatik parklama sistemi (VDGS) denir.

• Tesis edilmiş olan VDGS sistemi gereken park hassasiyetine ve faaliyet gösteren uçağın tipine bağlı
olmalıdır.

• Bu sistemlerin kullanıma elverişli olmaması halinde; uçağın, köprüye yer kılavuzu eşliğinde yönlendiril-
mesi veya emniyet mesafelerini sağlamak amacıyla uçağın köprü manevra sahası dışına park edilmesi
sağlanır.

(Görsel yönlendirme 
sistemi hakkında ayrın-
tılı bilgi için bkz. Havali-
manı Tasarım El Kitabı, 

Kısım 4, Bölüm 8.)

• Hassasiyet gerekmeyen durumlarda kullanılabilecek en basit park yeri yönlendirme sistemi, park yeri
tanımlamasından ve uçağın park edileceği konumu gösteren işaretlemelerden oluşur.

• Bu sistem, uçağın bir yolcu köprüsüyle birleşmesinin gerekmediği ve hortumlu yakıt ikmal sistemlerinin
kullanılmadığı burun içeri park işlemleri için uygundur.

• Boyayla yapılan işaretler maksimum görüş sağlamak için daima temiz tutulmalıdır.

• Gece hareketlerinin sık gerçekleştiği durumlarda merkez hattı işaretlemeleri, merkez hat ışıklandırması
ile desteklenir. Bu ışıklar, sarı filtreli çok-yönlü tertibatlardan oluşur.

• Park yeri merkez hat ışıklandırmasının açma/kapma mekanizma kumandası Apron Park Planlama Bi-
riminde bulundurulmalıdır.
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C-1 Yaklaştırma Sisteminde “Acil Dur” (Emergency Stop) Komutu

Programlanan durma noktasına yaklaşmakta olan uçaklar için tehlikeli bir durum fark edilirse (park sa-
hasında unutulan bir araç ya da kontrolsüz bir şekilde uçağın önüne doğru sürüklenebilir cisim vb.) “ACİL 
DURDURMA” (STOP, EMERGENCY STOP vb.) tuşuna basılır.

• Köprülerde iki adet “ACİL DURDURMA” butonu yer almaktadır. Bunlardan biri uçağı yönlendirmek üzere
körük kabininde, diğeri ise körük altında bulunmaktadır. Bu sistemin olduğu istasyonlarda uygulanır.

• Yönlendirme sisteminin arızalanması durumunda, köprü park yerlerine gelen uçaklar, yer hizmet kuru-
luşları personeli tarafından marshalling yapılarak parka alınır.

• Bu durum rehberlik yapan personel ile köprü operatörünün koordineli çalışmasını gerektirir.

• Acil durdurma tuşuna basıldığı anda, ışıklı gösterge panosunda kırmızı “STOP” yazısı görünür.

Tehlike ortadan kaldırıldıktan sonra uçak marshalling yapılarak parklandırılır. Eğer gerek görülür ise, uçak 
park noktasına tow-car aracı ile çekilir.
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D-1 Yer Kılavuzu Hizmeti (Marshalling Hizmeti)

Otomatik yönlendirme sistemlerinin bulunmadığı veya hizmete elverişli olmadığı durumlarda; uçakların 
park yerlerine rehber eşliğinde yönlendirilmesi, marshalling hizmeti ile sağlanır. 

Marshalling hizmetinin sağlanması için; aşağıdaki bilgileri içeren yazılı talimatlar oluşturulmalıdır.

• Uluslararası kabul görmüş marshalling işaretlerinin kullanılması gerektiği, (bu belgelerin nüshaları uy-
gun noktalarda görülecek şekilde yerleştirilmelidir)

• Kullanılacak park yerinin sabit ve hareketli manialardan arındırılması gerektiği,

• Tek bir yer kılavuzunun kullanılabileceği durumlar ve kanat ucu kılavuzlarının da desteğini gerektiren
durumlar,

• Yer kılavuzu hizmeti sırasında uçak hasarı meydana gelmesi durumunda uygulanacak işlemler talimat-
ta yer almalıdır.

• Marshalling hizmeti veren personel daima fark edilebilir, gündüz parlayan kırmızı, yansıtıcı turuncu,
yansıtıcı sarı olmak üzere çeşitli renklerde bir yelek ya da ayırt edici bir çalışma kıyafeti giymelidir.

D-2 Marshalling Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

B

A

Concorde 29.0 m 10.0 m

B747 26.0 m 15.0 m

A340 / A310 16.0 m 10.0 m

B767 / B777 15.0 m 10.0 m

A310 / A 320 / A321 15.0 m 9.0 m

B737 / B727 13.0 m 6.0 m

F100 10.0 m 5.0 m

A B

- Uçak yolunda bir engel olup olmadığı kontrol
kontrol edilmeli, eğer engel olduğu düşünülüyorsa
uçak durdurulmalıdır.

- Burun tekerleklerinin durması gereken nokta tam
bilinmelidir.

- Pilotların görüş alanı içerisinde durulmalıdır.
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D-3 Marshalling İşaretleri 

84

Ramp Organizasyonu

9.2.2. Marshalling İşaretleri

Şekil 1: Park pozisyonunu göster
Şekil 2: Taksiye devam et

Şekil 3: Yavaşla Şekil 4: Sağa dön (pilotun bakş açsna göre)

Şekil 5: Sola dön (pilotun bakş açsna göre) Şekil 6: Normal Dur

Şekil 7: Acil Dur Şekil 8: Stand by
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Ramp Organizasyonu

Şekil 9: Sonraki Marshallera yönlendirme Şekil 10: Marshalling Sonu

ENGİNE

BRAKE

Şekil 11: Yangn Şekil 12: Fren Yap

Şekil 13: Freni brak Şekil 14: Takoz Koyuldu
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86

Ramp Organizasyonu

Şekil 15: Takoz Alnd Şekil 16: Motor çalştr

Şekil 17: Motoru Durdur

9.2.3. Marshalling Kuralları

• Eğitim almış ve bu konuda yetkilendirilmiş personel marshalling yapabilir.

• Yol gösterici, tüm marshalling işaretlerini ICAO EK-2’ye uygun olarak, açık 
ve kesin vermekten sorumludur.  

• Yol gösterici mutlaka fosforlu yelek giymelidir. 

• Marshalling işlemi gündüz; masa tenisi raketlerine benzeyen işaret çubuk-
ları, geceleri ve düşük görüş şartlarında ise ışıklandırılmış çubuklar kullanı-
larak yapılır.

• Körüklü pozisyonlarda bulunan “Elektronik Yaklaştırma Sistemi”ne ait acil 
durum butonunun yeri bilinmelidir. 

• Uçağın park alanına dönüşü sırasında kanat sarkmasının neden olduğu 
riskli bölgelere kanat kontrolü yapması için personel yerleştirilir. 
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Sağ el baş üzerinde ve flama 
yere doğru bakacak şekilde 
tutulur. Dirsek kırılmaz. Flama 
yoksa el yumruk yapılır ve baş-
parmak yeri gösterir. Sol kol 
vücudun yanında serbest ola-
rak tutulur. 

“Talep edilen kabul edilemez”, 
“Olumsuz” anlamındadır. 

Sol kol bel hizasında serbest bir 
şekilde tutulurken sağ kol baş 
üzerinde flama yukarıyı gösterir 
vaziyette tutulur. Flama yok ise 
el yumruk yapılır ve başparmak 
açık olarak yukarıyı gösterir va-
ziyette tutulur.

“Talep edilen kabul edilebilir”, 
“Olumlu”, “Her hangi bir sorun 
yok” anlamındadır. 

Olumlu Olumsuz
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Durumunu Koru Bekle

Kontrolümden Çıktın

Kollar vücudun yanında 45 de-
rece olacak şekilde hareketsiz 
tutulur. 

Mevcut pozisyonunu koru sıra-
daki komuta kadar bekle anla-
mındadır. 

El veya flama ile hava aracını 
selamla.

“Hava aracın benim kontrolüm-
den çıktı kendi başına hareket 
et” anlamındadır.

Kollarını birbirine paralel olarak baş 
üzerine kaldır, dirseklerini kırma. 
Daha sonra bir elin diğer işaretçiyi 
veya kuleyi gösterir vaziyette iken 
diğer kolunu ona yaklaştır.

“Bir sonraki işaretçiye uy” yada 
“Kontrol kulesinin talimatlarına uy” 
anlamındadır. 

Her iki kolunu önde yere paralel 
olarak tut daha sonra paralel ola-
rak ve kırmadan başınızın üzerine 
kaldırın. 

“Kontrol bende”, “Benim kontro-
lümdesin”, “Vereceğim talimatları 
uygula” anlamındadır.

Sonraki İşaretçiye Uy

Kontrolümdesin
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Öne doğru hareket et 

Sağa Dön

Kolların vücudunun iki yanında 
iken paralel olarak baş hizasına 
kadar kaldırıp indir. Dirseklerden 
kırarak tamamla. 

Doğrultu değiştirmeden öne doğru 
hareket et anlamındadır. Kolların 
iniş ve kalkış hızı hava aracının hızlı 
veya yavaş hareket edeceği unu-
tulmamalıdır.

Sağ kolunu bel hizasından 45 dere-
ce olacak şekilde kırmadan ve sabit 
olarak tut, sol kolunu bel hizasın-
dan dirsekten kırarak baş hizasına 
kadar kaldırıp indir. Kolun hareket 
hızı manevranın hızını belirler. 

Hava aracının sabit olan kol yönüne 
hareket etmesini sağlar. 

Sol kolunu bel hizasından 45 dere-
ce olacak şekilde kırmadan ve sabit 
olarak tut, sağ kolunu bel hizasın-
dan dirsekten kırarak baş hizasına 
kadar kaldırıp indir. Kolun hareket 
hızı manevranın hızını belirler. 

Hava aracının sabit olan kol yönüne 
hareket etmesini sağlar. 

Sola Dön

Kollar vücudun her iki yanında gö-
ğüs hizasından bel hizasına kadar 
indirilip kaldırılır. Flama yoksa avuç 
içi açık ve yere paralel tutulur. 

Her iki yöndeki motorları yavaşlat 
anlamındadır. 

Yavaşla
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Her iki kol bel hizasından yanlara doğ-
ru açarak dirsekten kırarak baş üstün-
de çarpı (X) işareti oluşturacak şekilde 
birleştir. Kolların hareket hızı durma 
eyleminin hızını belirler. Flama yok ise 
kollar çarpı işaretini oluşturur. 

“Hareketi sonlandır” anlamındadır. 

Dur

Kollar yere paralel olarak omuz hiza-
sından dirseklerden kırarak baş üze-
rinde çarpı (X) işareti oluşturacak şe-
kilde hızlı hızlı aç, kapa. Flama yoksa 
kollar çarpı işaretini oluşturur.

Acil bir durumun olduğunu ve derhal 
hareketi sonlandırması gerektiğini 
bildirir.

Sağ kol baş hizasında dirsekten kırıl-
mış bir şekilde avuç içi acık vaziyette 
iken yumruk oluştur. Sol kol vücuda 
yapışık olmamak şartı ile vücudun 
yanında serbest bir şekilde durur. Bu 
hareket hızlı bir şekilde tekrarlanma-
malıdır. 

Hava aracını frene al anlamındadır. 

Acil Durum Dur 

Frene Al

Sağ kol baş hizasında dirsekten kırıl-
mış bir şekilde el ile yumruk oluştu-
rulmuş iken avuç içi acık başparmak 
hariç parmaklar birbirine yapışık ko-
numa getir. Sol kol vücuda yapışık 
olmamak şartı ile vücudun yanında 
serbest bir şekilde durur. Bu hareket 
hızlı bir şekilde tekrarlanmamalıdır. 

Hava aracının frenlerini bırak anla-
mındadır.

Frenleri Bırak
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Her iki kol baş üstünde dirseklerden 
kırılmadan birbirine doğru yaklaştırılıp 
uzaklaştırılır. Flama varsa dışa doğru 
tutulur. Flama yoksa her iki yumruk 
sıkılı iken baş parmaklar yere paralel 
bir şekilde ve dışa doğru bakacak şe-
kilde tutulur. 

Hava aracının takozlarının alındığını 
belirtir. 

Takozlar alındı

Sol kol baş ile omuz arasında yere para-
lel olarak ve dirsekten kırılarak sağdan 
sola doğru hareket ettirilir. Sağ kol baş 
üstünde dirsekten kırılmadan motor nu-
marası gösterilir. Sağ kol hareket ettiril-
meden bel hizasında ve vücudun yanın-
da tutulur ise tüm motorlar durdurulur. 

Gösterilen motoru durdur anlamındadır. 

Motorları Durdur

Her iki kol baş üstünde dirseklerden kırıl-
madan birbirine doğru yaklaştırılıp uzak-
laştırılır. Flama varsa içe doğru tutulur. 
Flama yoksa her iki yumruk sıkılı iken 
başparmaklar yere paralel bir şekilde ve 
birbirine bakacak şekilde tutulur. 

Hava aracının takozlandığını belirtir. 

Takozlar yerleştirildi

Sol el dirsekten kırılmış olarak baş hi-
zasında daire şekli çizerken sağ kol 
dirsekten kırılmadan baş üzerinde ilgili 
motoru gösterir veya motor numarasını 
gösterir. Diğer motor için el değiştirilir 
veya diğer motor numarası gösterilir. 

Gösterilen motoru çalıştır anlamındadır. 

Motor Çalıştır
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Sağ kol baş hizasında, başın 
önünde ve avuç içi yere bakacak 
şekilde dirsekten kırılır. Sol kol 
avuç içi açık bir şekilde ve vücu-
da paralel olarak omuz hizasın-
dan baş hizasına kadar yaklaştı-
rılır. Hareket tekrarlanmaz. 

Güç ünitesi hava aracına bağlan-
dı anlamındadır. 

Sağ kol baş hizasında, başın 
önünde ve avuç içi yere bakacak 
şekilde dirsekten kırılır. Sol kol 
avuç içi açık bir şekilde ve vücu-
da paralel olarak baş hizasından 
omuz hizasına kadar uzaklaştırı-
lır. Hareket tekrarlanmaz. 

Güç ünitesi hava aracından çıka-
rıldı anlamındadır.

Grand Power Bağlandı Grand Power Çıkarıldı

Merdiven açmak için sol kol yere 45 derece açı ile baş üze-
rinde tutulur. Sağ kol sol omuz hizasında iken yana doğru 
açılır. Merdiven kapatmak için Sol kol yere 45 derece açı ile 
baş üzerinde tutulur. Sağ kol vücudun yanından sol omuz 
hizasına doğru dirsekten kırılır. 

Merdiveni olan hava araçlarına merdivenin açılması veya 
toplanması talimatını verir. 

Hava Aracının Merdivenini Aç /Kapa
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D-4 Marshalling Kuralları

• Eğitim almış ve bu konuda yetkilendirilmiş personel marshalling yapabilir.

• Marshalling personeli, tüm marshalling işaretlerini ICAO EK-2’ye uygun olarak, açık ve kesin uygulama-
lıdır.

• Marshalling personeli mutlaka fosforlu yelek giymelidir.

• Marshalling işlemi gündüz; masa tenisi raketlerine benzeyen işaret çubukları, geceleri ve düşük görüş
şartlarında ise ışıklandırılmış çubuklar kullanılarak yapılır.

• Köprülü park pozisyonlarda bulunan “Elektronik Yaklaştırma Sistemi” ne ait acil durum butonunun yeri
bilinmelidir. Uçağın park alanına dönüşü sırasında kanat sarkmasının neden olduğu riskli bölgelere ka-
nat kontrolü yapması için gözcü yerleştirilir.

• Apron koşullarından dolayı dar alanlara park edecek uçaklar için; uçağın her iki kanadını kontrol etmek
üzere gözcü konuşlandırılır.

• Uçağın yan tarafından (Kaptan tarafı-Sol taraf) yapılan işlemlerde, uçağın sağ tarafı kontrol dışı kaldı-
ğından, bu kısmı kontrol etmek üzere ikinci bir işaretçi görevlendirilir.

• Bir uçağın yerdeki hareketi esnasında marshalling personeli ve gözcü personeli;

• Gündüz koşullarında, görünürlüğü yüksek renklerde marshalling raketleri/flamaları kullanılmalıdır.

• Görüşün düşük olduğu durumlarda veya gece koşullarında mutlaka ışıklı marshalling raketleri kullanıl-
malıdır.

• Not: Gözcü personel uygulaması; gerek görülen veya uygun olmayan park pozisyonlarında yapılır.
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E- Takozlama

• Ramp hizmeti takozlama ile başlar. Takoz
uçağın kaymasını ve bu nedenle oluşabi-
lecek kazaları önler.

• Takozlar, yüksek görünürlüğe sahip bir
renkte olmalı veya yüksek görünürlüğe
sahip işaretlemelerle belirtilmelidir.

• Takozların şekli, lastiklere temas
edeceği noktalarda yaklaşık 45°
açıyla, üç köşeli olmalıdır.

• Takozlar, uygun bir sürtünme
katsayısına sahip ve yeterli
sertlikteki malzemeden yapıl-
mış olmalıdır.

• Takozlar, takoz konulması
gereken tekerlerin tam enini
kaplayacak uzunlukta olmalıdır.

• Takozların yüksekliği, tekerleğin büyüklüğü ve lastiğin tipiyle ilişkili olmalıdır.

• Uçak tamamıyla durduktan sonra ön dikme lastiklerinin önüne ve arkasına takoz konulur.

• Motorlar durduktan ve ‘beacon’ ışıkları söndükten sonra ana iniş takımlarına takoz konulması işlemi;
uygun bir yaklaşma yolu kullanarak, sol tekerlerin dış kısmının önüne ve arkasına takozları yerleştirerek
yapılmalıdır.

• Takozlar, gövde imalatçısının talimatlarına ve müşteri havayolları prosedürlerine göre değişkenlik gös-
terebilmektedir.

• Takozların konulması ve alınması sırasında çıkıntılara (dikme kapakları, antenler vb.) dikkat edilmelidir.

• Takozlar, ön dikme ve ana dikme tekerleğinin aksına paralel ve ön dikme lastiklerine hafif temas halin-
de, ana dikmelere ise 2-3 cm boşluk bırakılarak konumlandırılmalıdır.

• Takozlar kullanıldıktan sonra, uygun ve emniyetli bir saklama alanına götürülmelidir.

• Takozların muhafaza edildiği alan, uçak hareket ekseninde olmamalıdır.

• Şiddetli rüzgar koşullarında hava aracını emniyete almak için, ek takoz konulması gerekir.

• Normal hava şartlarında; büyük gövdeli uçaklarda; 4 takoz ön tekerleklere, 2 takoz ana iniş takımlarına
konur. Diğer uçaklarda; 2 takoz ön tekerleklere, 2 takoz ana iniş takımlarına konur.

• Şiddetli rüzgarlarda; 45 km/h (25 knot) üzerinde; ön tekerleklerde değişme olmaz, sağ ve sol ana iniş
takımlarına 4 takoz konur.

• Uçak tekerlekleri takozlanmadan ve uçak sabitlenmeden hiçbir araç ve ekipman uçak altına girmemeli-
dir. Acelecilik nedeniyle bazen tüm takozların atılması beklenmeden merdivenler uçağa yanaştırılmak-
tadır. Bu hareketin çok yanlış ve tehlikeli olduğu unutulmamalıdır.

• Uçak altındaki herkes takozlama yapan personeli izlemelidir. Personelin acele ve dalgınlık nedeniyle
motorlar durmadan arka tekerleklere gitmesi durumunda hemen engellenmelidir.

• Takozlama, Ekip Sorumlusu/ Makinist/ Operatör tarafından yapılmalıdır.

• Ana iniş takımlarında takozun dış tekerleklere atılması gerekir ayrıca rüzgârlı havalarda tüm uçakların
ana iniş takımlarına ilave takozlama yapılması gerekmektedir.
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Uçağa takoz atan veya uçaktan takoz alan personel, aşağıda belirtilen ve yaralanmaya neden olabilecek 
tehlikeli alanlar ve çıkıntılı uçak parçaları hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu bölgelerden uzak durmalıdır.

1) Uçak tekerleri ve fren tertibatı. (aşırı ısınmış olabileceğinden temkinli yaklaşılmalı ve dikkatli olunma-
lıdır)

2) İniş takımlarının kapakları (sivri, sert ve keskin kenarları nedeniyle temkinli yaklaşılmalı ve dikkatli
olunmalıdır)

3) Anten bölgeleri (sivri, sert ve keskin kenarları nedeniyle temkinli yaklaşılmalı ve dikkatli olunmalıdır)

4) Gelen bir uçağa takoz atma işlemi sadece uçak motorları sustuktan ve beacon ışıkları söndükten sonra
yapılmalıdır.

Not: APU ve GPU arızası olan kimi durumlarda, uçak park pozisyonuna yanaştıktan sonra bir süre daha 
motorlarını çalıştırmak durumunda kalabilir. Çoğu uygulamada bu durum bir istisna olarak kabul edilir ve 
personelin uçağa takoz atmasına olanak tanınır.



249

F- Emniyet Konileri

Hava aracına emniyet konisi konulmasının amacı, hava aracı çevresinde, yer hasarına neden olabilecek
alanları belirtmek amacıyla emniyet tamponu yaratmaktır.

Konilerin ideal tasarımı: 

• En az 75 cm yükseklikte

• En az 4,53 kg taban ağırlığına sahip

• Yansıtıcı şeritlerle turuncu renkli.

Konilerin konumlandırılması:

• Her kanat ucunda,

• Kanattaki tüm motorların önünde,

• Hava araçlarına yer hizmetlerinin verilmesi sırasında ekipmanın normal akışını engelleyen diğer alan-
ların önüne,

• Hava aracının yakınlığının ramp hizmeti akışını etkileyebileceği alanlara, örneğin kuyruk/araç yolu,

• Hava aracı park ettikten hemen sonra kanat uçlarına (koni mesafeleri yaklaşık olarak ifade edilmiştir)

• Not: Emniyet konileri havayolu prosedürleri ve Havalimanının lokal şartlarına göre uçağın azami korun-
masını sağlamak için, hava aracının park pozisyonunu terk etmesinden hemen önce veya  hareketini
kısıtlamayacak şekilde hareketin hemen sonrasında kaldırılmalıdır.

4,53 kg

75 cm

1,5 METRE

1 METRE

1 METRE

1,5 METRE

1,5 METRE

1,5 METRE
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G- Yolcular

Havalimanı yolcularının apron üzerinde emniyetinin sağlanmasına yönelik genel ilkeler şunlardır:

• Yolcular gözetim altında tutulmalı ve etrafta dolaşmalarına izin verilmemelidir. Yolcular, terminale giriş
çıkışlar için belirlenmiş güzergahları takip etmelidir.

• Yolcular uçakların jet motor egzozundan ve pervanelerinden uzak durmalıdır.

• Yolcular, araç trafiğinden kesin bir şekilde ayrı tutulmalı ve elektrik kablolarından, yakıt hortumlarından
ve diğer apron ekipmanlarından uzak durmalıdır.

• Uçak ile terminal arasındaki yolu gerektiğinde gösterecek personel görevlendirilmeli veya mümkün
olan durumlarda bu yol emniyet konileri vb. araçlarla belirtilmedir.

• Yolcuların; sigara, pipo vb. tütün ürünleri (elektronik sigara dahil) tüketmemesi konusunda dikkatli
olunmalıdır.

• Yolcuların, uçağa geçerken apronda geçireceği zamanı minimum seviyede tutabilmek için; yolcuların
apronda bekleme yapmaması, fotoğraf çekimi vb. yapmaması konusunda önlemler alınarak apronda
çalışan bütün personel bu ve benzeri durumlarda yolculara uyarılarda bulunmalıdır.
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H-Uçak Emniyet Sahası

• Uçaklar, emniyetli bir operasyon için hayali bir çizgi ile kuşatılmıştır.

• Bu saha ekipmanlar için mavi ve yayalar için ise kırmızı renkle gösterilmiştir.

• Yayalar, uçak motorları çalışmasa bile emniyet sahasının dışında kalmalıdır.

• Ekipmanlar için sınırlandırılmış ekipman alanına göre emniyetli mesafe bırakılarak, konumlandırılma-
lıdır.

• Herhangi bir aracı uçağa yanaştırırken veya aracı uçaktan çekerken, aracın sürati yürüme hızında olma-
lıdır.

• Uçağın çok yakınında bulunması gereken ekipmanlar, “Emniyet Sahası (ES)” içerisine giriş yapabilirler.

• Sadece doğrudan uçağın hazırlanması için gerekli olan ekipmanlar “Sınırlandırılmış Ekipman Sahası
(SES)” içerisine girebilirler.

• Diğer ekipmanlar Sınırlandırılmış Ekipman Sahasının dışında kalmalıdır.

1

"SES" SINIRLANDIRILMIŞ EKİPMAN SAHASI

2

"ES" EMNİYET SAHASI

1. 5 km / Saat (yürüyüş hızı) olmalıdır.

2. Yanaşma esnasında 3 metre kala 2
kere fren kontrolü yapılmalıdır.

3. Araç hiçbir zaman, uçağa doğru çalışır
vaziyette bırakılmamalıdır.

4. Sadece bulunması gereken ekipman-
lar bulundurulmalıdır. 

1. Temas gerektirmeyen ekipmanların
uçağa olan mesafesi, 3 m  olmalıdır.

2. Temas gerektiren tüm ekipmanlar
için yanaştırmada yardımcı personel kulla-
nılmalıdır.

3. Yer hizmetleri destek ekipmanları
uçak çevresindeki hareketlerini mümkün 
olduğu ölçüde saat yönünde ( Hava aracı 
daima sürücü personelin solunda kalacak 
şekilde) olacak şekilde yapmalıdır.
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1
Merdiven

2
Traktör

3
Hat Bakım

1
Konveyor

1
İkram

2
Yakıt Aracı

1
WC/SU

3
Araçlar

1

1

2

1

1

WC

HOT

FUEL

2

EMNİYET SAHASI (ES)

Nose / Burun

Fuselage / Gövde

Engines / Motor

Tail / Kuyruk 3 metre

3 metre

3 metre

3 metre 7,5 metre
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SES
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7.5 m

(25 ft)

7.5 m

(25 ft)
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I- Yakıt İkmali

Yakıt alımı uçağın yer operasyonu sürecindeki en önemli ve ciddi işlemlerden biridir.

Uçağın yakıt depoları, kanatlarda ve uçağın gövdesinin kanata yakın bölümlerinde bulunur. Uçağa yakıt
ikmalinde farklı ekipmanlar kullanılır. Bunlar;

Hidrant dispenseri: Bu ekipman, yeraltında bulunan ve borulardan oluşan yakıt dağıtım sistemine bağ-
lanarak, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde ve büyük miktarlardaki yakıtın, uçağa transfer edilmesine ola-
nak sağlar. 

Bu araç, uçağa ya da hidrant sistemine bağlı iken hareket ettirilemez.

ÖN

SU TAHLIYE VANALARI

FAZLA YAKIT TAHLIYE TANKI FAZLA YAKIT TAHLIYE TANKI

SOL KANAT YAKIT TANKI SAĞ KANAT YAKIT TANKI

MERKEZ YAKIT TANKI

STANDART BİR A321 UÇAĞI YAKIT TANKI YERLEŞİM PLANI
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Yakıt tankeri: Bu ekipman, uçağa verilecek jet yakıtını, aracın arkasında bulunan tankerinin içerisinde 
taşır ve yakıt ikmalini bu tankerden transfer ederek gerçekleştirir. 

Yakıt tankeri, yakıt ikmalini, dispensere kıyasla daha uzun sürede yapabilir. 

Daha küçük gövdeli uçaklara yakıt ikmali yapmak ve hidrant sisteminin bulunmadığı alanlarda kullanılır. 
Uçaktan yakıt çekmek (de-fueling) gerektiği durumlarda da kullanabilir.

Uçaklara yakıt ikmali veya uçaklardan boşaltılması esnasında dikkat edilecek çok önemli bir husus vardır. 

Bu husus; tanker ile uçağın statik elektrik bağlantısının yapılmasıdır. Çünkü statik elektrik; yakıt hatlarında 
yakıt akışıyla, uçuş sırasında ve yerde uçak üzerinde hava akımı nedeniyle oluşabilir. Kontrolsüz iletim nede-
niyle oluşabilecek ark ve kıvılcım ile yangın tehlikesi meydana gelebilir. 

Bu nedenle tanker topraklama kablosu, uçağa ilk önce bağlanmalı ve en son sökülmelidir. 

Büyük havalimanlarının çoğu hidrant yöntemini kul-
lanmaktadır. Bu yöntemde bir hidrant dağıtım aracı ve 
küçük bir kamyon şasisi üzerinde takılı bir ölçme ve filt-
rasyon sistemi bulunmaktadır. Araçtan çıkan hortumlar-
dan biri hidranta bağlanır; başka bir hortum ise uçağa 
bağlanır. Talep üzerine, yakıt ikmal görevlisi araç üzerin-
deki valfi açar ve yakıt, bu araç vasıtasıyla hidranttan 
uçağa akar. 

Personel, yakıt ikmali sırasında aracın hortumlarının 
zarar görmesini önlemek için dikkatli olmalıdır. Hidran-
ta bağlı olan hortum yırtıldığı takdirde, dakikada 6.000 
litre yakıt dökülebilir. 

Uçağa bağlı olan hortum yırtıldığı takdirde, dakikada 
2.000 litre yakıt dökülebilir. 

Tankerden yapılan yakıt ikmali sırasında hortumun 
yırtılma olasılığı daha azdır. Yine de personel, yer ekip-
manlarının tankere veya hortumlarına çarpmamasına 
büyük özen göstermelidir. 
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I-1 Uçak Yakıtı 

Jet A-1, ısı kaynaklarından izole edilmesi gereken yanıcı, renksiz bir sıvıdır. 

Parlama noktası yaklaşık 40 santigrat derecedir. Yakıt, sıcaklığı 220 santigrat derecenin üzerine çıktığında 
tutuşur; bu durum örneğin sıcak motorla veya tekerlek freni ile temas ettiğinde meydana gelebilir. 

Yakıt ikmal ekipmanı, statik elektrik boşalmasını önlemek için uçağa bağlı olmalıdır. 

Bağlama kablosu yakıt ikmal işlemi sırasında çıkarsa, bağlama kablosu yeniden bağlanıncaya değin yakıt 
ikmal sisteminin durdurulması için derhal uçak yakıt görevlisi ikaz edilmelidir. 

I-2 Yakıt Emniyet Bölgesi

• Yakıt emniyet bölgesi, uçağın yakıt
bağlantı noktasından, havalandırma
noktalarından ve yakıt aracından itiba-
ren 6 m yarıçaplı bir alanı tanımlar.

• Yakıt alımı sırasında, yakıt emniyet
bölgesinde kibrit, çakmak veya başka
kolayca tutuşabilir maddeler kesinlikle
bulundurulmamalıdır.

• Yakıt alımında hiçbir tekerlekli metal
veya kıvılcım üreten ekipman hareket
ettirilmemelidir.

• Acil durumlarda kullanılmak üzere, her
bir park yerinde Hidrant acil kapatma
sistemi (ESD-EMERGENCY SHUTDOWN)
bulunmaktadır.

• Acil durumlarda şalterlerin konumu
mutlaka bilinmelidir.

>6 m
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I-3 Yakıt Alımı Esnasında Genel Kurallar

Hava yolları ve yakıt şirketleri uçak yakıt ikmal işlemleri sırasında emniyet usullerine riayet etmekle yü-
kümlüdür.

Bununla birlikte, apronda çalışan tüm personelin ana emniyet önlemlerinin farkında olması sağlanmalı 
ve bu personel, olası bariz ihlalleri yakıt ikmal işlemlerinden sorumlu kişi olan yakıt ikmal denetleyicisine 
bildirmelidir. 

Riayet edilmesi gereken ana hususlar şunlardır: 

• Tüm hava tarafı bölgesinde olduğu gibi yakıt ikmal bölgesinde de sigara (tüm tütün ürünleri ve elekt-
ronik sigara dahil) içilmemeli veya çıplak ateş bulundurulmamalıdır.

• Yardımcı güç üniteleri ve yer güç üniteleri yakıt ikmal işlemi sırasında çalıştırılmamalıdır.

• Yakıt ikmal donanımı ve ilgili personelin olası acil durumlarda hızlı bir şekilde tahliye edilebilmesi için
uçağa/uçaktan açık bir çıkış yolu sağlanmalıdır.

• Uçak ve besleme kaynakları birbirine gereken şekilde bağlanmış olmalı ve doğru topraklama prosedür-
leri uygulanmalıdır.

• Uygun tipte yangın söndürücüler daima hazır bulundurulmalıdır.

• Yakıt ikmal denetleyicisi, olası yakıt dökülmeleri konusunda derhal haberdar edilmelidir. Yakıt dökül-
mesi durumunda atılması gereken adımlara yönelik ayrıntılı talimatlar oluşturulmalıdır. (Bkz. I-4 Yakıt
Dökülmesi )
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• Araçlar uçağa yürüme hızında yaklaşmalı, yakıt kamyonları ve hortumları kabin kapılarına ve ambar
kapılarına erişimi engellememelidir.

• Hidrant acil durum düğmesi görünür ve ulaşılabilir şekilde olmalıdır. Tüm ramp personeli acil durum
düğmesinin yerini ve kullanımını bilmelidir.

• Yakıt emniyet sahası içinde elektrikli uçak ekipmanları, GPU, pillerin ya da pil şarjlarının takılmasına/
sökülmesine izin verilmemelidir. Telsiz, radar, yönlendirme amaçlı ekipmanlar yakıt emniyet sahası
içinde kullanılmamalıdır.

• Kullanıcısı olmayan yer hizmet ekipmanlarının motorları durdurulmalıdır.

• Yer hizmet ekipmanları kesinlikle kanat uçlarında bulunan yakıt tahliye deliklerinin 3m çapına park
edilmemelidir.

• Ekipmanlar yakıt araçlarının rahatça girebileceği ve öne doğru rahatça hareket edebileceği bir şekilde
yanaştırılmalıdır.

• Yer hizmet ekipmanlarıyla herhangi bir yakıt ekipmanı (yakıt kamyonu, hortum, dispenser) arasında en
az 1m mesafe bırakılmalıdır.

• GPU’lar ile yakıt tahliye delikleri veya noktaları arasında 6m mesafe bırakılmalı aksi takdirde GPU’lar
çalıştırılmamalıdır.

• GPU yakıt başlamadan önce çalıştırılmalı ve elektrik bağlantısı yapılmalıdır. Yakıt alma işlemi devam
ederken GPU sökülmemeli ya da düğmeleriyle herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
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I-4 Yakıt Dökülmesi

• Yakıt dökülmesi durumunda GPU hemen durdurulmalı ve dökülen yakıt kaldırılıp yanma tehlikesi orta-
dan kalkana kadar hareket ettirilmemelidir.

• Metal tekerlekli veya tekerleğinde zincir bağlı olan ekipmanlar yakıt emniyet sahası içinde hareket
etmemelidir.

• Sadece yetkili kişi ve araçlar yakıt emniyet sahası içinde olmalıdır.

• Air condition ile hizmet verilmesi esnasında yukarıda belirtilen tüm koşullar geçerlidir. Buna ek olarak
sadece aracın motoru durdurulmalıdır. Bunun nedeni ise yanıcı gazların Air Condition vasıtasıyla uçak
kabinine erişebilir olmasıdır.

• Yakıt dökülmesi durumunda; kaptan, yetkili otorite ve acil durum birimlerine bilgi verilir.

• Acil durum birimleri (ARFF) gelene kadar yangın söndürme cihazları yakınlaştırılarak beklemeye geçilir.
Sahadaki yetkisiz personel ve ekipmanların hareketleri kontrol altına alınır.

• Yetkili kişi (Havalimanı İşletmecisi) onay verene kadar normal hizmete ve operasyona başlanmamalıdır.

• Yakıt herhangi bir cisme döküldüyse o cisim uçağa yüklenmemelidir.

• Uçakta ya da yakınında yangın tespit edildiğinde yakıt alım işlemi derhal durdurulur ve acil durum
birimlerine haber verilir.

• Yolcu ya da ekip, uçak içindeyken yakıt dökülmesi meydana gelmiş ise bu durumdan ekip haberdar
edilmelidir.

• Yakıt alımı esnasında uçak içinde yolcu varsa yada yolcu uçağa biniyor/iniyorsa kabin ekibi vasıtasıyla
bu durum yolculara bildirilmelidir.

• Oluşabilecek acil durumlarda uçağın acil bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak şekilde tüm ekipman ve
araçlar uygun şekilde hareket ettirilmeli/yanaştırılmalı/park edilmelidir.

• Acil durum çıkışlarının önünde engel olmamalı, yakıt araçlarının önü boş olmalıdır.

• Dökülen yakıtın yayılması engellenmeli bunun için kum vb. kullanılmalıdır.

• Dökülen yakıt emici ve absorban maddelerle emdirilmeli daha sonra temizlik işlemlerine geçilmelidir.

• Yakıt dökülmesi sırasında oluşan her türlü atık Çevre Mevzuatlarına uygun şekilde bertaraf ettirilmesi
için Çevre Birimi/Sorumlusu ile koordineli faaliyet yürütülmelidir.



260

Yakıt Alım Sürecinde Emniyet Tedbiri 

• Uçak yakıtı kerosen esaslı olduğu için kolay alev almaz. Ancak yakıt buharı için aynı şeyi söylemek
mümkün değildir. Dolayısıyla çok ufak kıvılcımlarda dahi alev alma ve parlama özelliğine sahiptir.

• Bu durum göz ardı edilmemeli ve önlemler buna göre alınmalıdır.

• Tehlike durumunda hemen oradan uzaklaşabilmesi için yakıt aracının çıkış yolu ve yakıt güvenlik böl-
geleri engellenmemelidir.

• Fotoğraf makinesi kullanılmamalıdır.

• Yakıt hidrantı veya yakıt aracının çevresindeki 6 metrelik alana “Yakıt Emniyet Sahası” (Refuelling
Safety Zone) denir. Bu alanda son derece dikkatli olunmalıdır.

• Yakıt ikmalinden sonra kanatların ağırlığının artması ve kanatların yerden yüksekliğinin azalması nede-
niyle kanat altında hasara neden olabilecek araç ve ekipmanlar kaldırılmalıdır.

• Uçağa yüklenen ağırlık nedeniyle tekerleklerin apron yüzeyine temas eden kısımları genişler. Bu ne-
denle takozların üzerine yayılır, uçağın gidişinde takozları çıkartmak çok zor hale gelebilir ve zaman
kaybı yaşanabilir.

• Bu nedenle uçak yakıt alımına başlamadan önce, ana iniş takımlarındaki takozlar tam olarak teker-
leklere yapışık ise biraz aralık bırakılmalıdır. Bu işlem sırasında uçak hareket ederse takoz hemen eski
durumuna getirilmelidir.

• Her türlü önleme rağmen yakıt taşma durumu olursa işlem derhal durdurulmalı ve taşan yakıt bir an
önce temizlenmelidir.
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Uçakta Personel ve Yolcu  Varken Yapılan Yakıt İkmali

• Uçakta ve yerde olan tüm çıkış kapıları ve koridorlar boş bırakılmalıdır.

• Yolcu basamakları, yolcu köprüleri ve çekerli merdivenler çıkış için düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.
Merdivenlerin karşısı tamamen boş olmalı ve yolcuları engelleyecek hiçbir araç ve ekipman bulunma-
malıdır.

• Uçaktaki görevlilere yakıt ikmalinin başlayacağı bildirilmelidir.

• Uçaktaki görevlilere potansiyel tehlikeli durumlar bildirilmelidir.

• Tüm ramp personeli yakıt ikmali sırasında, uçakta yolcu olduğundan, yolcu indiğinden ya da yolcu bin-
diğinden haberdar edilmelidir. Yakıt ikmali sırasında köprü kullanımdaysa ilave merdivene ihtiyaç du-
yulmaz. Fakat sol ya da sağ arka kapılardan birisi otomatik açılan slide vasıtasıyla acil çıkış kapısı olarak
kullanılmak üzere kabin ekibi tarafından hazırlanır. Köprü kullanımda değilse, tercihen öne 1 arkaya 1
olmak üzere açık vaziyette 2 merdiven yanaştırılır. Yer hizmet personeli, acil durum kaçış slide’larının
kullanımındaki açılacak alanların engellerden arındırılmış olmasını sağlamalıdır.

• Yakıt alımı esnasında uçaktan yolcu iniyor ya da biniyorsa veya uçağın içinde yolcu bekliyorsa mutlaka
ARFF aracı uçak altında hazır olmalıdır.

• Özellikle transit uçaklarda veya yakıt almak için gerçekleşen teknik inişlerde ya da yakıt işlemi sürerken
zaman kazanmak için uçağa yolcu kabul (boarding) işlemine başlandığında ve yakıt alımı sırasında
yolcular çoğunlukla uçakta olduğundan yakıt verilmeden ARFF uçak altında hazır bulunmalı, ARFF gel-
meden işleme kesinlikle başlanmamalıdır.

• Seyyar yangın söndürücü hazır pozisyonda olmalıdır.

• İtfaiyenin ve yakıt aracının hareket alanı tamamen boş olmalıdır.

• Head set (mikrofonlu kulaklık) uçağa bağlı ve çalışır durumda olmalıdır. Tehlike durumunda pilotları en
kısa zamanda bilgilendirmek için önemlidir.

• Ayrıca kabin kapıları açık olmalı, kötü hava şartlarında kapatılsa da kilitli olmamalıdır.

• Uçak içinde yakıt kokusu var ise yakıt servisi ve teknisyen uyarılmalı, koku dağılıncaya ve nedeni anla-
şılana kadar yakıt alımı durdurulmalıdır.
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Yer Hizmetleri (Handling) Ekipmanları 

Yer hizmetleri tarafından sağlanması gereken hizmetleri verebilmek için uçak tiplerine uygun olarak, 
gerek uçağa yük yüklemek, temizlik hizmeti vermek, uçağa harici takat-hava-soğutucu sağlamak (GPU-A-
SU-ACU) ve gerekse uçak hareket sahasında yolcu ve personel taşımak amacıyla birçok ekipmana ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Bu ekipmanlar sağlanan hizmet türlerine göre sınıflandırılmıştır. Uçak tipine uygun araç/ekipman seçimi 
konusunda IATA AHM904 ve/veya havayolu el kitapları referans alınmaktadır. 

Uçak Servis Ekipmanları
ASU (Air Starter Unit) : Hava aracı

ACU (Air Conditioning Unit) : Soğutucu 

GPU (Ground Power Unit) : Harici takat aracı

Potable Water Vehicle : Kullanılır su ikmal aracı

Lavotory Truck : Tuvalet servis aracı

De-Icing aracı 

Follow Me 

FOD Arabası 
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Uçak Yükleme Ekipmanları 
Bagaj arabası

Bagaj konteynırı /palet dolly, çekme traktörü

Konteynır 

Palet  • Dolly  • Palet dolly

Çekerli konveyör 

Motorlu konveyör

High Loader 

a) Main deck high loader  b) Lower deck high loader

Forklift : Ağır yükleri uçağa yüklemede yada boşaltmada kullanılır.

Uçak Hareket Ekipmanları
Towbar : Çeki demiri (itme ve çekme)

Towcar : Uçak itme-çekme aracı

Towbarless : Çeki demirsiz itme çekme aracı

Towbar A/C Tractor : Elektrikli Uçak itme-çekme traktörü 

Traktör : Bagaj arabası, dolly, konveyör vb. gereçleri

Yolcu Hizmet Ekipmanları
Çekerli yolcu merdiveni

Motorlu yolcu merdiveni

Hasta aracı : Yürüme engeli olan, sedyede olan yolcuları kaldırarak uçağa bindirmeye yarar. 

Yolcu otobüsü : Terminal ile park sahası arasında yolcu ve mürettebat taşır.
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Ekipman Emniyeti

• Ramp’te kullanılan araç ve ekipmanları kullanacak personel hangi aracı kullanacak ise o araç ile ilgili
teorik ve pratik eğitimi alması ve aracın tüm özellikleri konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Bu eğitimlerde aracın teknik özellikleri, donanımı ve PAT Sahalarında emniyetli kullanımına ilişkin bilgi
verilir ve kullanıcı adaylarına ilgili araçlarda pratik yaptırılır.

• Bu eğitimlerden sonra başarılı olan adaylar yetkilendirilir.

• Yetkisiz personel kesinlikle araç /ekipman kullanamaz.

• Yetkisiz araç kullanan personelin kaza yapması durumunda, hem personel hem de personelin mensubu
olduğu kuruluş asli kusurlu duruma düşer.

• Personel kullanacağı araca binmeden önce aracın çevresini dolaşarak, araçta fiziksel bir hasar olup
olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Araçta herhangi bir hasar tespit edilmesi halinde hemen rapor
edilmelidir.

• Aracın temizliğine özen gösterilmeli, günlük bakımı mutlaka yapılmalıdır.

• Şoför mahalline oturduktan sonra ilk iş aracın pedalların temizliğinin kontrol edilmesi olmalıdır. Çünkü
uçaklardan ve araçlardan dökülen yağlar aracı daha önce kullanan personelin ayağına ve daha sonrada
pedallara bulaşmış olabilir.

• Daha sonra aracın yakıt durumu, farları, kornası, sinyalleri, aküsü, en önemlileri ise aracın freni ile var
ise “Acil Durum Durdurma Butonu” kontrol edilmelidir.

• Tüm araçlarda yangın tüpü olmalıdır ve sürüş öncesi kontrol edilmelidir.

• Araç kullanılırken kapıları mutlaka kapalı olmalıdır.

• Uçaklara uygun ekipmanlar ile hizmet verilmelidir.

• Ekipmanlar temiz tutulmalıdır.
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• Koltuğu olmayan araçlar ile personel taşınmamalıdır.

• Ekipmanlar her zaman uçak kapıları kapalı iken uçağa yanaştırılmalıdır.

• Yükselebilen ekipmanlar, yükseltilmiş pozisyonda kullanılmamalıdır. Yanaşacak olan teçhizat, uçağı kar-
şısına aldıktan sonra (yanaşacağı kapı) yükseklik ayarı yapılıp uçağa yanaştırılmalıdır.

• Apron, park veya garaj bölgesinde, arıza nedeniyle bekleme yapan tüm ekipmanlar ARIZALI/SERVİS
DIŞI levhası ile belirtilmeli ve koni ile çevre emniyeti sağlanarak, teknik birime bilgisi verilmeli ve ope-
rasyondan çekilmelidir.

Traktörler ile çekilen çekerli ekipmanların uçağa yanaşmadan önce duracağı mesafe minimum 3m olma-
lıdır.

3 METRE
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• Ekipmanlar uçağa paralel yanaştırılmalıdır.

• Görevle ilgisi olmayan, kullanım amacı bilinmeyen hiçbir kumanda düğmesine dokunulmamalıdır.

• Dollylerin üzerinde bulunan yükün emniyete alınması için yük taşınması esnasında kilitler kullanılmalı-
dır. Bu kilitler sadece yükün uçağa dolly üzerinden yüklenmesi/ boşaltılması esnasında açık konumda
bulundurulmalıdır.

• Ekipmanla operasyona başlamadan önce ilk fren testi uçağa 7,5m kala yapılmalıdır.

•  Ekipman emniyet sahasına ve uçağa yanaşmadan önce tüm motorlu araç ve ekipmanlar tamamen
durarak fren kontrolü yapmalıdır. Son fren kontrolü uçağa yanaşmadan 3m önce tamamen durarak
yapılmalıdır.

• Bagaj arabaları, dolly ve benzeri ekipmanların çekilmesi esnasında bu ekipmanların sürüklenmesini ya
da çarpmasını engellemek için ani dönüş yapılmamalı ya da engeli geçtikten sonra hemen dönülme-
melidir.

• Araç park edildikten sonra öncelikle el freni çekilir, araç vitese alınır veya aracın çalışma prensibine göre
araç ya park pozisyonunda ya da boşta bırakılır. Takoz teçhiz edilmiş araçlara takozlama yapılır.

• Servis ekipmanları gövdeye uygun şekilde yanaştırılmalıdır. Farklı merdiven tipleri olduğundan bazı du-
rumlarda boşluklar kalabilir. Bu tür durumlarda kabin ekibine bilgi verilmelidir. Böylece kabin ekibi yol-
cuları ikaz edebilir ve yolcuların emniyetli bir şekilde merdiveni kullanmaları sağlanabilir. Hiç bir koşul-
da servis ekipmanlarının sürgülü emniyet bariyerleri, kanopileri ile uçak arasında boşluk olmamalıdır.

• Uçağa yanaşan ekipmanlar uçağa temas etmemelidir.

• Gerekli emniyet boşluğu kullanılan ekipmana göre bırakılmalıdır. (ör. High loader 7cm)

• Elektrikli/motorlu ekipmanların kullanımı sırasında kullanıcı, acil durum kontrollerine kolayca erişebilir
olmalıdır. Acil durum kontrol düğmesi aracın dışında ise ve motor çalışır durumdaysa araçlar park alan-
larında refakatçisiz bırakılmamalıdır.

• Operatör sürüş pozisyonunda olmalı ve tüm kontrollere hakim olmalıdır.
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Hız Limitleri 

PAT sahalarında kullanılan bütün araçlar, PAT Sahalarında Araç Kullanma Yönergesinde belirtildiği 
şekilde; 

• Apron dışındaki çevre yolları, bağlantı servis yollarında hız limiti 40 km/sa’dir.

• Apron dahilinde azami hız limiti 25 km/sa’dir.

• Bagaj işlem sahasında azami hız 10 km/sa’dir.

• Uçak altında ise (emniyet sahasında) bu limit 5 km/sa’dir (yürüme hızı).

• Acil durum anında kullanılan araçlar (ARFF, Güvenlik, Sağlık, Follow-me, Havacılık Elektronik,
Elektrik sistemleri ve Seyrüsefer yardımcı cihazlarının onarımı işlerinde kullanılacak araçlar) bu
hız sınırlarının dışındadır.
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Köprü (Körük) Emniyeti

• Köprü kullanımı terminal işletmeleri tarafından yapılmakta ve köprü üzerindeki güvenlik şeritleri köprü
operatörü tarafından kullanılmaktadır.

• Köprü fonksiyonlarında tespit edilen bir olumsuzluk terminal işletmesine bildirilir.

• Köprünün çalışmaya başlayacağına dair sesli ve görsel ikazlar alındığında, personel ve ekipmanlar
manevra alanının dışında kalmalıdır. Köprünün hareketini engelleyici hiçbir araç ve ekipman köprünün
manevra alanı içerisinde olmamalıdır.

• Köprünün uçağa yanaştırılma işlemi esnasında köprü kumanda alanında sadece köprü operatörü olmalı,
diğer personel köprü kumanda alanının dışında, belirlenmiş uzaklıktaki mesafede durmalıdır.

• Köprüler uçak kapı eşiğine doğru ve köprü emniyet çubuğu uçak eşiğine temas edene kadar yavaşça
hareket ettirilmelidir. Özellikle anten, pitot tüpü ve stop ikaz aletlerinin hasar görmesini engellemek
için dikkat edilmelidir.

• Uçağın yanaşmasında körüğün emniyetli park sahasının içerisinde olup olmadığı eğitimli marshalling
personeli tarafından (makinist, ekip Sorumlusu ve harekat Memuru) kontrol edilmelidir.

• Körüğün pozisyonu uçağın yanaşmasına tehlike teşkil ediyorsa, Köprü Operatörü uyarılır veya acil du-
rum butonu ile uçak durdurulur.

• Köprü kabini ile uçağın kapısı hizalanır. Bu hizalama köprünün sağ yan tarafı uçağın kapısına 10 cm
olacak şekilde yapılmalıdır (B-737 tipi uçaklarda “Pitot Tüpleri” sol yandadır. Bu uçaklara hizalama ya-
pılırken uçak kapısı ile köprü sağ yan arası 1 metre olmalıdır).

• Köprü kabin zemini, uçağın kapı eşiğinden 10 cm. aşağıda olacak şekilde eşiğe paralel konuma geti-
rilmelidir.
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H- Jet İtişlerinden Korunma (Jet Blast Önlemleri)

Uçak motorları çalışma prensipleri nedeniyle, kurallara uyulmadığı takdirde sonucu çok ciddi olabilecek
kazalara neden olabilir.

Jet motorlarının çalışma prensibi: Motor, pal adı verilen titanyumdan imal edilmiş pervaneler (blade) 
yardımı ile havayı çeker. Elektrik süpürgesi gibi vakumlanarak çekilen bu hava içeriye alındıktan sonra yan-
ma odalarında yakıtla birlikte basınç altında yakar. Ortaya çıkan itiş gücünü uçağın egzozundan dışarı verir 
ve ileri hareket sağlanır. 

Yapılan araştırmalara göre maksimum güçte çalışan yolcu uçaklarının motorlarının arkasından saatte 603 
kilometre hızla esen rüzgarlar oluşur. 

Örneğin motordan 61 metre uzakta rüzgar saatte 240 kilometre hızla eser. Kategori 1 fırtınaların bile sa-
atteki hızı 119-153 kilometre olduğu düşünülürse; uçağın egzozundan çıkan itiş gücünün ne kadar tehlikeli 
olduğu aşikardır. Uçaklarda taksi sırasında çok az gaz açılması bile fırtınadan daha ağır etkiler oluşturabilir. 

JET Motorunun Tehlike Alanları
Jet motorların etrafında iki önemli tehlike bölgesi vardır.

A- Çekim Alanı (Jet Ingestion)
Uçaklara hizmet vermesi planlanan personel, araç ve ekipman, zaman kazanmak için uçağın yanaşacağı

park yerine önceden gider ve bekler. Uçak, kendisi için belirlenmiş park pozisyonuna yanaştıktan sonra 
motorlarını susturur. 

Yanaşma manevrası ile motorlarını durdurana kadar geçen süre; kaza risklerinin en fazla olduğu zaman 
dilimidir.

Taksi yollarında karşıdan karşıya geçen araç sürücülerinin, bu konuda çok dikkatli olmaları ve emniyet 
mesafesi standartlarına uymaları gerekmektedir.   
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Motorların Çekim Alanından Korunma Standartları:
1. Uçak motorları durmadan veya “Anti Collision Beacon” ışığı yanarken uçağın burun hizasından ileriye

geçilmez.

2. Başı boş ekipmanlar tehlikeli bölgelerden uzak tutulur.

3. Uçağa, hiçbir zaman motorları durmadan yaklaşılmaz.

4. Takozlar, uçağın ana dikmesine Anti Collision Beacons (ACBs) ışıkları söndükten sonra yerleştirilir.

5. Motor çekim alanının etkili olduğu mesafeye yaklaşırsanız, sonuçları ölümcül olabilir.

6. Jet motorlarının farklı çekim güçleri vardır. Çekim alanının yarattığı tehlikeli bölgeler uçağın boyutu ve
motor gücüne göre 15 metreye kadar etkili olabilir.

7. Bu çekim gücü motora yaklaştıkça daha tehlikeli olur. Bu nedenle motorlar çalışırken hiçbir zaman mo-
torlara yaklaşılmamalıdır. 

Özel Durumlar:
Görevleri nedeniyle sadece üç personelin motorlar durmadan burun hizasını ön dikmeye kadar geçebil-

me izni bulunur.

1. Head set personeli  (Kulaklık girişleri uçağın burnunda ve emniyetli mesafede bulunur.)

2. Ön tekerlek takozlarını yerleştiren personel

3. Eğer gerekiyor ise GPU’yu bağlayan personel

JET Motorunun Tehlike Alanları
Jet motorların etrafında iki önemli tehlike bölgesi vardır.

B- Jet İtişi (Jet Blast)
Motor arkasında egzozdan hızla ve yüksek sıcaklıkta dışarıya çıkan hava patlaması oluşur. Motorun itme

gücü artıkça, bu havanın sıcaklık ve hızı da aynı oranda artar.

Unutulmamalıdır ki jet rüzgarı çok büyüktür ve ağır araçları bile rahatlıkla metrelerce sürükleyebilir.

Motorların jet itişinden korunmak için standartlar:

• Motorları düşük güçte (rölantide) çalışan bir uçağın arkasında bırakılması gereken minimum emniyetli
mesafe, o uçağın uzunluğu kadar olmalıdır.

• Motorları yüksek güçte çalışan (hareket halinde uçak) bir uçağın arkasında bırakılması gereken mini-
mum emniyetli mesafe ise söz konusu uçağın uzunluğunun iki katı olmalıdır.

Yüksek güç (hareket 
halinde olan bir uçak 
için), uçağın boyundan 
iki katı emniyet 
mesafesi bulunmalıdır.

Düşük güç (Rölantide 
çalışma) esnasında, 
uçağın boyundan bir 
katı emniyet mesafesi 
bırakılmalıdır.
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C- Pervaneler Hakkında Uyarılar

• Günümüzde, hizmet verilen uçakların büyük çoğunluğu jet motorlu olsa da pervaneli hava araçlarına da
hizmet vermekteyiz. Bu hava araçlarında en önemli tehlike pervanelerdir.

• Havacılık uzmanları, helikopterin yere indikten hemen sonra kazaların çokça meydana geldiğine dikkat
çekerek; psikolojik olarak helikopterden inen yolcuların arka tarafa doğru ilerlediğini ve yukarıda dönen
ana palden çok daha hızlı ve küçük olan pervanenin genellikle fark edilemediği ve kazaların bir çoğu-
nun bu yüzden meydana geldiğini açıklamaktadır.

• Pervaneli uçaklarda; uçak altına girilmeden önce, pervanelerin tamamen durması beklenmelidir.
Özellikle Rus uçaklarında pervaneler teknik yapıları gereği uzun süre dönmeye devam ederler. Perva-
nelerin dönüş hızı çok yavaş da olsa tamamen durmadan kesinlikle burun hizasından öteye geçilme-
melidir.

• Ayrıca pervaneler tam olarak durduktan sonra da dikkatli olmak gerekir. Kesinlikle motorların dönüş
alanı içerisinden geçilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bu motorlar çok kısa sürede ivme kazanabilirler.
Kokpit personelinin de hata yapabileceği göz ardı edilmemelidir.

• Bazı pervaneli uçaklarda örn: AN/24 - AN/26 ana iniş takımları motorun bulunduğu kaportanın içeri-
sinden çıkar ve pervanelerin hemen arkasında bulunur.

• En fazla hatalı davranışa bu uçaklarda rastlanılmaktadır. Genellikle ana iniş takımlarına takozları yerleş-
tirecek olan personel, pervanelerin dönüş alanı içerisinden geçerek takozlamayı yapmaya çalışır. Bu tür
uçaklarda motorların etrafından dolaşılmalı ve kesinlikle pervanelerin arasından geçilmemelidir.

Özetle pervanelerin tehlikelerinden korunabilmek için gereken kurallar aşağıdaki gibidir;

• Hiçbir zaman pervane el ile durdurulmamalıdır.

• Pervaneler tamamen durana kadar beklenmelidir.

• Pervanelerin özellikle motorlar durduktan sonra sessiz olduğu unutulmamalıdır.

• Dönen pervaneler kolayca görünmediğinden dikkatli olunmalıdır.

• Pervaneli motor çalıştığı zaman, pervanelerin çevresindeki tehlikeli alan 4 metredir. Bu mesafe korun-
malıdır.
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Push-Back ve Towing İşlemleri

Tüm yer hizmetleri tamamlanmış olan bir uçağın; “TAXI” yoluna çıkartılması için bulunduğu park pozisyo-
nundan güvenli bir şekilde geriye doğru itilmesi işlemine PUSH-BACK denir.

Körük veya açık park pozisyonundaki bir uçağın; bakım, motor test, slot vb. sebeplerle apronda yer de-
ğiştirmesine veya hangara çekilmesi işlemine ise TOWING denir.

Bir uçağın geliş veya gidişindeki push-back / towing gibi yer hareketlerinin emniyetli bir şekilde ger-
çekleştirilebilmesi için, yeterli sayıda ve uygun nitelikte eğitimli ve sertifikalı personelin görevlendirilmesi 
gerekmektedir.

Bu işlemler için uçağın gerçekleştirecek olduğu yer hareketinin yanı sıra aşağıdaki hususlar da göz önün-
de bulundurularak değerlendirilmelidir.

1. Uçak Tipi: Operasyonu gerçekleştirilecek uçak tipine ve ortam/hava şartlarına uygun ekipman seçil-
melidir.

2. Altyapı: İlgili işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için nitelikli ve eğitimli personel görevlendirilmelidir.

3. Kullanılan Ekipmanlar: Ekipmanlar uygun ve doğru şekilde kullanılmalı ve bakımlı olmalıdır.

Towcar (traktör) & Towbarless: Uçağı towbarlı veya towbarsız iten veya çeken araca denir.

Towbar: Uçak tipine göre özel olarak imal edilen, uçak ve push-back arasında bağlayıcı görev yapan yer 
teçhizatıdır.

Head-set: Yer personeli ile kaptan arasındaki haberleşmeyi sağlayan ekipmandır.

By pass pin: Ön dikmeye gelen hidrolik basıncın yolunu değiştirmek, kesmek için kullanılan pindir.

Shear pin: Sert hareketler ve aşırı yükler karşısında, uçağın (ön dikme) hasarlanmasını önlemek için 
towbar üzerine monte durumda olan ve kırılabilen metal pindir.
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Push-Back/Towing İşlemlerinde Genel Kurallar

• Uçağın gidiş yüzey kontrolü tamamlandıktan sonra herhangi bir nedenle yolcu, servis veya ambar
kapılarının açılması durumunda, o bölge tekrar kontrol edildikten sonra push-back operasyonu başla-
tılmalıdır.

• Bir uçağın push-back veya towing işlemi esnasında, söz konusu uçak tipi ile ilgili havayolunun talepleri
ve/veya üretici firmanın önerileri doğrultusunda hareket edilmelidir.

• Ön dikmenin azami dönüş açısı kesinlikle aşılmamalıdır.

• Uçağa hizmet veren tüm diğer ekipmanlar ve servis araçları uçaktan ayrılmış ve uygun mesafede ko-
numlandırılmış olmalıdır.

• Operasyon sahasının yabancı maddelerden arındırılmış olmasını sağlamak amacıyla FOD kontrolü ya-
pılmalıdır.

• Push-back veya towing işlemini yürüten kişi, daima kokpitin görüş alanı içinde olmalı, tehlikeli böl-
gelerden uzak durmalı, hiçbir aşamada geri yürümemeli ve operasyonun hiçbir aşamasında towbar
üzerinden geçmemelidir.

• Head-set ve/veya manuel iletişim kuran harekat memuru, uçak motorundan ve towcar aracına emni-
yetli mesafede yürümelidir.

• Uçak tipine uygun by pass pin, ön dikmede bulunan ilgili yuvaya doğru şekilde takılmalıdır.

• Towbarla uçağın bağlantısı yapıldıktan sonra, pimlerin deliklere geçtiği veya mekanizmanın tam olarak
yerine oturduğu el ve gözle kontrol edilmelidir.

• Towbar uçağa bağlanmadan önce; shear pin, uçak bağlantı mekanizması ve hidrolik pompa kontrol
edilmelidir. Towbar uçağa bağlandıktan sonra ilgili bağlantı mekanizması tekrar kontrol edilerek emin
olunmalıdır.

• Boarding’in bitimine yakın alınan onay ile push-back towbara ya da towbarless uçağa nezaretçi eşli-
ğinde; boarding bitmiş ve tüm ekipmanlar uçaktan ayrıldıktan sonra ise towcar uçağa bağlanmalıdır.

• Bir uçağın push-back veya towing işlemi esnasında, yer personeli ile kokpit personeli arasında, önce-
den belirlenmiş olan ortak bir frezyolojinin kullanıldığı sözlü iletişim gerçekleştirilmelidir.
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• Uçağa güç sağlayan kabloların
ve yolcu köprüsünün uçaktan
ayrılmış olduğu kontrol edilme-
lidir.

• Takozların tüm tekerlerin önle-
rinden alındığı kontrol edilme-
lidir.

• Push-back veya towing işlemi
için kokpit personeli ile iletişim,
harekat personeli veya uçak
teknisyeni tarafından yürütülür.

• Bu işlem için kullanılan head
sete ait, emniyet için gereken
yeterli mesafeyi sağlayan kor-
donu bulunmalıdır. Bu mesafe,
hem uçak ön dikmesi hem de
push-back için kullanılan araç ve tow-bar arasındaki emniyetli mesafe hesaplanarak bırakılmalıdır.

• Mevcut iletişim sisteminin sekteye uğraması ihtimaline karşı, ikinci bir iletişim sistemi hazır bulundu-
rulmalıdır.

• Head set sisteminde oluşabilecek bir arızada, iletişim IATA standartlarında belirtilen el işaretleriyle ya-
pılmalıdır. Bu işaretler tüm operatör ve harekat memurlarınca bilinmelidir.

• Push-back esnasında iletişim kesilirse bu durum hemen uçuş ekibine bildirilmeli ve uçağın yavaşlatıla-
rak durdurulması sağlanmalıdır. Akabinde uçak frene aldırılmalı ve yeniden iletişime geçilmelidir.

• Operasyona katılan tüm personel, sorumlu kişi tarafından, operasyonel sorumlulukları hakkında bilgi-
lendirilmelidir.

• Uçak altında görev alan personel; motor emiş gücü, ön dikmenin hareketi, düşük görüş, vb. tehlike
yaratabilecek konular hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

• Uçağın park pozisyonundan ayrılmasından önce mutlaka, uçağın hizmet kapıları ve panellerinin kapalı
ve kilitli olduğu kontrol edilmelidir.

• Uçağın yer hareketlerine başlamadan önce ya da harekat sırasında, merkez hat çizgisi boyunca herhan-
gi bir engel bulunup bulunmadığı görsel olarak kontrol edilmelidir.

• Uçağın hareket ettirilmesinden önce, iletişimin ne şekilde sağlanacağı ve push-back/towing işleminin
nasıl yapılacağı konusunda tüm personel arasında mutabakat sağlanmalıdır. Bu farkındalığı oluşturmak
için, sorumlu kişi farklı renkte ve belirgin bir ceket/yelek giymelidir.

• Harekat memuru ve uçağın sorumlu teknisyeni tarafından en son onay işareti uçuş ekibine verilmelidir.

• Harekat memuru ve uçağın sorumlu teknisyeni tarafından, varsa by-pass pin uçuş ekibine gösterilme-
lidir.

• Harekat memuru ve uçağın sorumlu teknisyeni tarafından, uçuş ekibinden her şeyin yolunda olduğuna
dair onay alınmalıdır.

• Her gidiş veya geliş yer hareketi (hizmeti) operasyonunda, güvenli operasyon için sorumlu kişi harekat
memurudur. Çalışan tüm personel bu kişinin sorumlu olduğunu bilmelidir.
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De/Anti Icing 

Bir uçağın kanatlarına, kuyruğuna, gövdesine, stabilizer’lerine, kontrol yüzeylerine, motor girişlerine, 
pitot tube’lerine, static port’larına ve diğer kritik alanlarına kırağı, buz, kar veya sulu kar birikmesi veya 
oluşması durumunda, uçağın kalkışı (take off) mümkün olmayabilir. 

Bu nedenle uçakların emniyetli bir şekilde kalkış yapabilmesi için de-icing/anti-icing uygulaması yapıl-
malıdır. 

Uçakta Buzlanmaya Neden Olan Şartlar

a) Yerde Buzlanma Şartları

Hava sıcaklığının donma noktasının altında olduğu, yağış veya yoğunlaşma yoluyla buz ya da rutubetin
meydana geldiği zamanlarda beklenmelidir. Yağış; yağmur, kar veya sulu kar şeklinde olabilir. Ayrıca buzlan-
ma, hava sıcaklığı donma derecesi altında ise sisli havalardaki yoğunlaşma nedeniyle de olabilir.

b) Uçak ile İlgili Şartlar

I- Dış hava sıcaklığı donma derecesinin üzerinde olsa bile, uçak yere indiğinde, tankta fazla yakıt kalmışsa
veya ilave olarak uçağa 0 °C den daha soğuk yakıt ikmali yapılmışsa, kanat üst ve alt yüzeylerinde oluşan su 
zerrecikleri karlanma veya buzlanmaya dönüşür.

II- Uçağın sıcak bir ortamdan çıkışında (hangar), kar yağışı var ise, kar uçak üzerinde erir, yapısal soğuma
başlayınca da su buza dönüşür. Bu durum seferden yeni gelmiş bir uçak için de geçerlidir.

III- Kar yağışı devam ederken durdurulmuş sıcak motor üzerinde eriyen kar, motor kaporta ve sens delik-
lerinden veya havalandırma deliklerinden içeriye dolarak donar ve bazı mekanik sistem arızalarına sebebi-
yet verebilir.

IV- Kanat üzerinde gözle görülmesi çok zor olan “Clear Ice (şeffaf buz)” oluşur.

De-Icing: Temiz bir uçak yüzeyi elde etmek için uçak yüzeyleri üzerinde birikmiş olan kırağı, buz, sulu kar 
ve karın temizlenmesi işlemidir.

Anti-Icing: Önlem amaçlı olup, belirli bir süre için (Hold Over Time) temiz uçak yüzeyini, üzerinde oluşa-
bilecek kırağı, buz veya kar birikintilerine karşı korumak içindir.
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De-Icıng/Anti-Icıng Uygulama Teknikleri 

De-Icing: Tabanca, mızrak ucu şeklinde ayarlanmalı, buzlanma olan bölgelerde buz kırılana kadar aynı 
noktaya sıkılmalı daha sonra oluşan buz tabakasını bu noktadan hareket ettirerek temizlemelidir.

Anti-Icing: Bu işlemde tabanca en geniş açıya ayarlanmalı (rüzgarlı havalarda açı daraltılabilir) ve müm-
kün olduğu kadar homojen ve ince bir film tabakası oluşturulmalıdır.

Gövde: Gövde üzerindeki kar, kırağı ve buzu temizlemek  için  üst orta bölümden başlayarak De-icing 
ve Anti-icing yapılmalıdır. Kokpit ve kabin camlarına kesinlikle sıvı sıkılmamalıdır. 

Dik Yüzeyler: En üst noktadan başlayarak en alt noktaya kadar uygulanmalıdır.

De-icing/Anti-icing Uygulamasında Kısıtlamalı Bölgeler

• Motor hava girişi.

• APU hava girişi.

• İniş takımları kapakları.

• Motor kaportaları

• Hava çıkışı.

• Pitot tüpü ve problar.

• Fren sistemi.

• İniş takım kapakları.

• Kabin ve kokpit camları.
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Apronun Temizlenmesi/Süpürülmesi

Apronun Süpürülmesi

Taksi yapmakta olan uçakların motorlarında yabancı madde kaynaklı hasarlar (FOD) meydana gelmesini 
önlemek için kaplamalı alanların temizliği son derece önemlidir. 

Uçakların taksi yaptığı veya park ettiği kaplamalı faaliyet alanlarının belirli bir süre içerisinde süpürül-
mesini sağlamak adına, tüm apron ve taksi yollarının mekanik süpürme işlemi için düzenli bir program 
oluşturulmalıdır. 

Bunun yanı sıra, son gerçekleştirilen düzenli süpürme işlemi sonrasında gevşeyen malzemelerin biriktiği 
ve uçaklar için tehlike teşkil ettiği alanların süpürülmesi için “talep üzerine” süpürme de yapılabilir.   

Havalimanında tozlu veya kumluk bir alanda bulunmadığı sürece, pistlerin düzenli olarak süpürülmesi 
genellikle gerekmez.

Uçak park yerleri belirli aralıklarla kullanıma kapatılmalı ve kaplamalı alana zarar/hasar vermeyecek şe-
kilde kimyasal çözücü uygulanarak fırçalamak suretiyle yağ, gres ve kauçuk kalıntıları giderilmelidir. 

Bu işlem ayrıca park yeri işaretlemelerinin yeniden boyanması öncesinde de gerçekleştirilmelidir. 

Çözücü, püskürtme depoları kullanılarak bir pompa aracılığıyla uygulanabilir ve ardından park yeri me-
kanik döner fırça kullanılarak fırçalanır. Fırçalama işlemleri sırasında ilgili park yerinin uçaklar tarafından 
kullanılmaması gerekmektedir.
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Tanım ve Kısaltmalar:

Banket (Shoulder): Kaplanmış yüzeyler ile çevresindeki arazi arasında geçiş sağlayan kaplanmış yü-
zeylere bitişik saha.

De-Icing Aracı: Buzlanmayı çözücü/önleyici kimyasal maddelerin uygulanması için kullanılan özel do-
nanımlı araç. 

FOD (Foreign Object Debris / Yabancı Madde Hasarı): Uçakların motorlarına zarar verebilecek apron 
yüzeyindeki vida, somun, rondela, emniyet telleri, mekanik aletler, dolma kalemler, tel, çakıl, asfalt par-
çaları, tahta vb. maddelerin genel adı.

ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü. 

İşaretleme: Havacılık bilgilerini aktarmak amacıyla, hareket alanının yüzeyinde gösterilen bir sembol 
veya semboller grubu.

Konma Bölgesi: Pist eşiğinin ilerisinde bulunan ve uçakların iniş sırasında ilk temas etmesi istenilen 
pist bölümü.

Kar Mücadele Aracı: PAT sahasında kar mücadele hizmetlerinde kullanılan özel donanımlı araç. 

Kar Notamı (Snowtam): Hareket sahasında kar, buz, sulu kar, don, su birikintisi veya kar, sulu kar, buz 
veya don ile ilişkili su (veya ıslaklık durumu) nedeniyle ,tehlikeli koşulların varlığını veya sona erdiğini 
bildiren bir yüzey durum raporu sağlayan, standart bir formatta yayımlanan özel bir NOTAM serisi.

Hareket Sahası (Movement Area): Bir havalimanının, manevra sahasından ve aprondan oluşan, hava 
araçlarının kalkışı, inişi ve taksi yapması için kullanılacak bölüm.

Manevra Sahası (Manoeuvring Area): Havalimanının apron dışında kalan ve uçakların kalkış ve iniş-
leri ile birlikte kalkış ve inişlerini gerçekleştirmek üzere yer hareketi (Taksi) yapmak için kullandıkları saha.

PAT Sahası: Hava araçları ve bunların faaliyetleri ile ilgili araç-gereçlerin hareket ve park edilmesinde 
kullanılan asfalt, beton ve toprak yapıdaki pist, apron, taksi yolları ve bitişik alanlar.

Meteorolojik İhbar: Havalimanı Meteoroloji Müdürlüğünün olağanüstü meteorolojik koşullarda yayın-
ladığı uyarı belgesi.

Yer Hizmetleri Kuruluşu: Havaalanları Yer Hizmet Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında ruhsatlandırılan 
kuruluş.

Kontaminant (Kirletici): Su birikintisi (durgun su), kar, sulu kar, sıkışmış kar, buz, don, kum ve buz 
çözücü kimyasallarda dahil olmak üzere bir yüzeyde biriken malzeme anlamına gelir.

Kontamine (Kirlenmiş) Pist: Kullanılmakta olan uzunluk ve genişlik içindeki pist yüzey alanının önem-
li bir kısmının aşağıdaki maddelerden biri veya daha fazlasıyla kaplı olması.

GRF: Uçakların kötü hava şartlarında pist dışına çıkma/sapma riskini azaltmaya yardımcı olmak için 
pist yüzeyi koşullarının uyumlu bir şekilde gözlemlenmesi ve raporlanması yoluyla pist emniyetiyle ilgili 
olayların en yaygın şekli olan pistten çıkma riskini azaltmak için ICAO tarafından geliştirilmiş yeni bir yön-
temdir.
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Pist Yüzey Şartları Eğitimi

Bir havalimanının en önemli kullanım alanı pist/pistlerdir.

Pist yüzeyleri; 

• Hava araçları tarafından kullanım yoğunluğuna,

• Mevsimsel etkilere, (güneş, yağmur, kar, rüzgar, tipi, sel, kum fırtınası vb.)

• Yapısal bozukluklardan (yanlış eğim, yanlış drenaj, uygun olmayan malzeme kullanımı vb.) kaynak-
lanan sebeplere,

• Uçak jet itişleri ve uçak lastik kalıntılarına ve diğer birçok etkenler sebebiyle sürekli bozulmalara maruz
kalmaktadır.

Kontaminant (Kirletici): Herhangi bir havalimanı kaplamasındaki, etkisi kaplama yüzeyinin sürtünme 
özelliklerine zararlı olan su birikintisi (durgun su), kar, sulu kar, sıkışmış kar, buz, don, kum ve buz çözücü 
kimyasallarda dahil olmak üzere bir yüzeyde biriken malzeme anlamına gelir. 

Annex 14 Cilt I hükümleri; Apronların, Taksi Yollarının ve Pistlerin, uçaklara veya motorlara hasar verebi-
lecek veya uçak sistemlerinin çalışmasına zarar verebilecek kirleticilerin temizlenmesini gerekli görmektedir. 

Türbin motorlar, yabancı madde yutma kaynaklı hasar riskine son derece açıktır. 

Uçakların diğer bileşenleri savunmasız olup, bazı uçak işletmecileri; pervane 
rüzgârı, jet blast veya tekerlek hareketi nedeniyle yerinden oynayan taşlar ve 
diğer kalıntılar sonucunda uçak kaplaması hasarı ve pervanelerde çentik oluşma 
olayları yaşamaktadır.
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Uçak hasarları genellikle motor emme ile ilişkilendirilme-
sine rağmen tekerleklere verilen ciddi hasar da genel an-
lamda problemin önemli bir parçasıdır. 

Keskin nesneler, düzeltilmemiş bağlantılar veya durumu 
gittikçe bozulan kaplama kenarları ile temastan kaynakla-
nan kesikler veya patlaklar, tekerlek ömrünün kısalmasından 
sorumlu olup ömrü dolmadan hurdaya ayrılan uçak tekerlek-
lerinin büyük bir kısmının nedenini oluşturmaktadır.

Havalimanı İşletmesi; Annex 14 Cilt I hükümleri kapsamında hareket sahasındaki kirleticilerin, birikimini 
minimize etmeli ve bu sayede iyi sürtünme özellikleri ve düşük yuvarlanma direnci sağlayacak şe kilde 
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ve tümüyle giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Havalimanı İşletmesi; Uçakların iniş veya kalkış operasyonlarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilip ger-
çekleştirilemeyeceğini belirlemek için mürettebat tarafından değerlendirme yapmasına imkan sağlayacak 
Havalimanı Pist yüzey koşullarının yeni sistemde raporlanmasını gerçekleştirmelidir. 

Havalimanı Pist yüzey koşullarının yeni sistemde değerlendirilmesi ve raporlanması.

Global Reporting Format: Uçakların kötü hava şartlarında pist dışına çıkma/sapma riskini azaltmaya 
yardımcı olmak için pist yüzeyi koşullarının uyumlu bir şekilde gözlemlenmesi ve raporlanması yoluyla pist 
emniyetiyle ilgili olayların en yaygın şekli olan pistten çıkma riskini azaltmak için ICAO tarafından gelişti-
rilmiş yeni bir yöntemdir.

Havalimanı İşletmesi Zorunluluk:

Kötü hava koşullarında pistin durumunu izlemek/gözlemlemek,

Emniyet açısından hava aracı operasyonunu etkileyebilecek her türlü durumu bildirmek,

Pist ıslak durumda olduğunda veya buz, kar, sulu kar, su ile kirlendiğinde mevcut pist yüzey durumunu 
raporlamak. (Detaylar GRF bölümünde verilecektir.)

Pist yüzeyleri uçuş operasyon emniyeti açısından günlük ve yıllık periyodik kontrollere tabi tutulmalıdır. 

Bu eğitimde Pist yüzey şartları hakkında cevap arayacağımız maddeler aşağıda sıralanmıştır:

• Pist Yüzey Şartları Günlük Denetimler.
• Pist Yüzey Şartlarında Kontrol Edilecek Hususlar.
• Pist Yüzey Şartları Kontrol Şekli.
• Pist Yüzey Şartları Kontrolünde Tespit Edilen Uygunsuzlukların Giderilmesi.
• Kötü hava koşullarında pistin durumunu izlemek/gözlemlemek.
• Pist ıslak durumda olduğunda veya buz, kar, sulu kar, su ile kirlendiğinde mevcut pist yüzey durumunu

raporlamak.
• Pist Yüzeyi Şartları Raporlama dikkat edilecek hususlar.
• Uygunsuzlukların Giderilmesinde Kullanılan Araç, Gereç ve Teçhizat.
• Karla Mücadelede Kullanılan Katı ve Sıvı Kimyasal Maddeler.
• Periyodik Kontroller Sonrası Bulgular İçin Bakım, Onarım ve Düzeltme Planları Oluşturma.



283

12

Pist Yüzey Şartlarının Günlük Denetimleri:

Pist yüzeyi koşulu uçak operasyonları üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Güvenli bir uçak inişine, 
düşük sürtünme düzeyi yani kirlenmiş (Kontamine) bir pist yüzeyinin büyük oranda etki ettiği ve kaza 
kırıma sebep olabileceği asla unutulmamalıdır.

Pistler: Pist kontrolleri günde en az dört denetime tabi tutulmalıdır.

Şafak Denetimi: Tüm pistlerin tam genişliklerini kapsayan ayrıntılı bir yüzey denetimi gerçekleştirilme-
lidir. Bu işlem her bir pist için yaklaşık 15 dakika sürmelidir (iki tur).  

Sabah Denetimi: Pist kenar ışıklandırmaları arasındaki alana yoğunlaşılarak, normal şartlarda AÇIK/
KAPALI olarak gerçekleştirilmelidir. (yani denetim aracının piste kısa süreli olarak girmesi/çıkması gerek-
tiğinde)

Öğlen Sonrası Denetimi: Sabah denetimi ile aynıdır. Pist kenar ışıklandırmaları arasındaki alana yo-
ğunlaşılarak, normal şartlarda AÇIK/KAPALI (yani denetim aracının piste kısa süreli olarak girmesi/çıkması 
gerektiğinde) olarak gerçekleştirilmelidir. 

Akşam Denetimi: Tüm pistleri kapsamalıdır. Amacı, akşamın geç saatlerine kadar ışıklandırma deneti-
mi gerekmediği durumlarda pist denetimlerindeki boşluğu doldurmaktır ve tüm pist yüzeyini kapsamalıdır.

Kış şartlarında kontroller yağış durumuna göre ayrıca düzenlenebilir. Yoğun trafiği olan havalimanlarında 

saatte 1 kez kontrol yapılması önerilir.

Pist Yüzey Şartlarında Kontrol Edilecek Hususlar:

• Pist üzerindeki yapım veya bakım çalışmaları.

• Pist üzerindeki zemin hasarı, kaba veya kırık yüzeyler (çatlama, kırılma, kopma, açılma, çökme, ot-
lanma vb.) FOD (Pist üzerinde olabilecek uçak motor ve parçalarına, havalimanı personeline ve ekip-
manlara zarar verebilecek yabancı maddeler.)

• İnişte uçak tekerleklerinin piste temas ettiği yerde, tekerlek lastiklerinden kopan parçaların oluştur-
duğu lastik kalıntıları

• Diğer kirleticiler (çamur, toz, kum, yanardağ külleri, yakıt/yağ, hidrolik vb.)

• Pist işaretleri (Kirleticilerle kaplı, soluk renk, UV hasarı, kontrast vb.)

• Pist ışık sistemi (Kirleticilerle kaplı, kırılma, bozulma vb.)

• Pist üzerindeki su.

• Pist üzerindeki kar, sulu kar, buz ya da don.

• Pist kenarı kar yığınları veya kümeleri.

• Pist yüzeyine uygulanmış buz önleyici veya buz giderici kimyasal sıvılar. Buz önleyici veya buz giderici
kimyasal maddelerin kullanıldığı hallerde; eşzamanlı kar, sulu kar, buz, ıslak buz, buz üzerindeki kar
mevcudiyetine özellikle dikkat edilmelidir.
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PAT Sahası Günlük Kontrol Formu:

Havalimanı işletmesi PAT sahası kontrolleri için standart bir kontrol formu oluşturmalı ve yapılan kont-
rolleri kayıt altına almalıdır.  

Örnek: DHMİ PAT Sahaları Günlük Kontrol Formu

PAT SAHALARI GÜNLÜK KONTROL FORMU 

İŞL.HİZ.KYS/Y15/FRM.01 Yürürlük Tarihi : 04/12/2006 Değişiklik Tarihi : 25/07/2017 Değişiklik No : 5 Sayfa No : 1/2

Havalimanı Adı:                Kontrol Tarihi: 

S.No Kontrol Edilecek Hususlar 
1.Kontrol

Saati (… : …) 
2.Kontrol

Saati (… : …) 
3.Kontrol

Saati (… : …) 
4.Kontrol

Saati (… : …) 

E H Açıklama E H Açıklama E H Açıklama E H Açıklam
a 

1 Hareket alanında veya yakınında yapım veya bakım çalışması var 
mı? 

2 Pist, taksiyolu ve apron üzerinde kaba veya kırık yüzey var mı? 

3 Pist, taksiyolu ve apron üzerinde kar, sulu kar, buz ya da don var 
mı? 

4 Pist, taksiyolu ve apron üzerinde su birikintisi var mı? 

5 Pist, taksiyolu ve apron bitişiğinde kar yığınları veya kümeleri 
var mı? 

6 Pist, taksiyolu ve apron üzerinde buz önleyici veya buz giderici 
kimyasal sıvılar ya da diğer kirleticiler var mı? 

7 Hareket alanındaki veya yakınındaki işaretlemelerde herhangi bir 
problem var mı? 

8 Hareket alanındaki veya yakınındaki (mevcut ise) 
işaretleyicilerde herhangi bir problem var mı? 

9 Hareket alanındaki veya yakınındaki ışıklarda herhangi bir 
problem var mı? 

10 Hareket alanındaki veya yakınındaki levhalarda herhangi bir 
problem var mı? 

11 Hareket alanında veya yakınında mania oluşumu var mı? 

12 Hareket alanında veya yakınında ot mücadelesi ihtiyacı var mı? 

13 Hareket alanında veya yakınında vahşi hayat/kuş tespiti var mı? 

14 Pist, taksiyolu ve apron üzerinde FOD belirlenmiş mi? 

15 Hareket alanında veya yakınında park etmiş uçaklar dahil olmak 
üzere diğer geçici tehlikeler bulunuyor mu? 

Açıklamalar

Bilgi Verilen Birimler : 

Bilgilendirme Şekli (Kontrol sonuçlarının ilgili birimlere iletilmesi gerektiğinde; bilgi akışı, bantlı kayıt altına alınabilen haberleşme araçlarıyla veya 
paraf karşılığında basılı evrak ile yapılacaktır.) : 

Kontrol Edenler 
1.Kontrol 2.Kontrol 3.Kontrol 4.Kontrol

Formu Düzenleyen Formu Düzenleyen Formu Düzenleyen Formu Düzenleyen 

Denetleyen Denetleyen Denetleyen Denetleyen 
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Pist Yüzey Şartları Kontrol Şekli:

Pist yüzey şartları kontrolü Apron Yönetim Servisince, görevi ile ilgili eğitimi almış personeller tarafın-
dan yürütülür. Pist üzerinde kontrollere başlamadan önce, Hava Trafik Kontrol kulesinden (ATC) izin alınır 
ve inceleme süresince irtibat kesilmez. Pist kontrolü sonrası pist terk ediş raporlanır.

Araçla yapılan kontrollerde araç hızının artması, inceleme yeterliliğini azaltır. Bu nedenle incelemenin 
amacına ulaşması için araç hızının mümkün olduğunca düşük tutulması sağlanır. 

Kontrolün başlangıç ve bitiş saatleri ile tespit edilen aksaklıkları kapsayan bilgiler PAT Sahaları Günlük 
Kontrol Formu’na işlenerek ilgili birimlere bildirilir. Formun bir nüshası Apron Trafik servisinde oluşturulan 
dosyaya konulur. 

Tespit edilen aksaklıklar Düzeltici Faaliyet başlatılması için sorumlu birime aktarılır. İhtiyaç görüldüğü 
taktirde üst yönetime bildirilir.

PAT Sahaları Günlük Kontrol Formu, mesai saatine göre Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği veya 
İşletme Müdürlüğü/Şefliği tarafından kontrol edilmelidir.

Belirlenen aksaklıklar, en kısa sürede, ilgili birim tarafından giderilerek yapılan işlemlere esas bilgiler 
muhafaza edilmelidir.
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Follow me1: Kule, Follow me 1

Kule: Follow me 1, Kule dinliyorum

Follow me1: Kule A3 taksi yolundan A taksi yolunu kullanarak  03 R pist başından, pist kontrolü için 
piste giriş müsaadesi (trafik müsait ise giriş izni verilir değil ise beklemesi söylenir)

Kule: Follow me 1, Kule, A3 taksi yolundan A taksi yolunu kullanarak  03 R pist başından piste giriş 
serbest , terk edişi ikaz edin 

Follow me1: Kule, Follow me 1 anlaşıldı 03R pistine giriş serbest çıkış ikaz (Kontrol tamamlanır)

Pist Kontrolü İçin Apron Aracının Piste Girişi:

Follow me1: Kule, Follow me 1

Kule: Follow me 1, Kule dinliyorum.

Follow me1: Kule, 21L Pist başındayım, pist temiz bilginize.

Kule: Follow me 1, Kule, anlaşıldı.

Follow me1: Kule, Follow me 1.  21L  pist başındayım A taksi yolunu kullanarak 4 Nolu Aprona geçiş müsaadesi.

Kule: Follow me 1, Kule. A taksi yolunu kullanarak 4 Nolu Aprona geçiş serbest. A taksi yolu terk edişi ikaz edin.

Follow me1: Kule, Follow me 1 anlaşıldı.

Follow me1: Kule, Follow me 1 A taksi yolunu terk ettim, iyi çalışmalar.

Kule: Follow me 1, Kule. Anlaşıldı, iyi çalışmalar.

Pist Kontrolü Sonrası Pist Terk Ediş:



287

16

Pist Yüzey Şartları Kontrolünde Tespit Edilen Uygunsuzlukların Giderilmesi: 

Pist Yüzeyindeki kar ve buzun temizlenmesi ve temizlenen yüzeylerin durumu, telefon veya telsiz ara-
cılığıyla Hava Trafik Kontrol Ünitesine (ATC) rapor edilir.

Bakım ve onarım gerektiren durumlar “DHMİ Havalimanları Altyapı Kontrol, Bakım ve Onarım Talimatı” 
çerçevesinde, uygun şekilde programlanır.

Not: Uzun süre giderilmeyecek durumdaki pist yüzeyindeki uygunsuzluklar, pist kullanımını uzun süre 
olumsuz etkileyebilir. Bu durumda NOTAM yayını yapılır.

FOD (Yabancı Madde Kalıntısı - Foreign Object Debris): 

FOD (Foreign Object Debris / Yabancı Madde Hasarı) Temizliği; (Detaylar PAT saha kontrolleri eğitiminde verilecektir.)

Uçakların jet motorları büyük bir emiş ve itiş gücüne sahip olduğundan, PAT sahaları üzerinde olabilecek 
FOD’ler motorlar tarafından emilerek motorlara zarar verebileceği gibi motor jet itişi ile havalimanı perso-
neli, tesis ve teçhizatlarına da tehlike yaratabilir.

• Uçak ve motor bağlantı elemanları (somunlar, civatalar, pullar,
emniyet teli vb.)

• Uçak parçaları (yakıt kapakları, iniş takımı parçaları, yağ çubuk-
ları, metal levhalar, kapanma alanları, lastik parçaları vb.)

• Uçuş hazırlama öğeleri (çivi, personel kartı, kalem, bagaj eti-
ketleri, kutular vb.)

• Yiyecek ve içecek paletlerinin, bagaj parçalarının ve ramp ekip-
manından çıkan pislikler ve plastik parçacıklar.

• Pist ve taksi yolu malzemeleri (beton ve asfalt parçalar, kauçuk derz malzemeleri ve boya parçası)
• İnşaat molozları (ahşap parçaları, taşlar, bağlantı elemanları ve çeşitli metal nesneler)
• Plastik ve/veya polietilen malzemeler
• Doğal malzemeler (bitki parçaları, yaban hayvanları) ve kış koşullarından gelen kirleticiler (kar, buz)
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FOD (Foreign Object Debris) Temizleme Ekipmanları:

• Elektrikli süpürme araç-gereçleri,

• Vakum sistemleri, Jet hava üfleyicileri vb.

• Sürtünmeli mat süpürme makinası,

• Manyetik çubuklar vb.

FOD temizleme işlemleri, belirli bir alan kirlendiğinde temizlenmesi anlamına gelmemeli; her zaman 
kontrol, bakım programı ve temizleme yapılmalıdır.
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Lastik Atıklarının Temizliği: (Detaylar PAT saha

kontrolleri eğitiminde verilecektir.) 

Pist yüzeyinde uçak tekerleklerinin yere temas 
ettiği bölgelerde, tekerlek lastiklerinden kopan 
parçaların oluşturduğu lastik kalıntıları, pist çizgi 
ve işaretlerini tamamen siler ve ıslandığında da 
pist yüzeyinde oldukça kaygan bir alan oluştur-
mak sureti ile uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir. 

Lastik kauçuk, aşağıdaki yöntemlerle kaldırılır:

a) Kimyasal çözücüler,

b) Yüksek tazyikli su püskürtülmesi,

c) Kimyasal çözücüler ve yüksek tazyikli su
püskürtülmesi,

d) Basınçlı sıcak hava - Kumlama.

Yakıt / Yağ, Hidrolik vb. Kirleticilerin Temizlenmesi: (Detaylar PAT saha kontrolleri eğitimi ve Acil Durum

Planı eğitiminde verilecektir.)

PAT sahalarına yakıt/yağ vb. kirleticilerin dökülmesi, öncelikle Havalimanı acil durum türü olarak değer-
lendirilmeli, sonrasında ivedi temizleme işlemine başlanılmalıdır.

Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü tarafından pist 
yüzeyine yakıt/yağ, hidrolik vb. kirleticilerin dökülmesi 
durumuna karşı; ilgili firmalarda (Akaryakıt İkmal Ku-
ruluşu, Yer Hizmet Kuruluşu vb.) dökülen alanın te-
mizlenmesi için yeteri miktarda temizlik ekipmanla-
rının bulunup bulunmadığı kontrolü ve denetlemeleri 
yapılmalıdır.

Kazara yakıt ya da yağ dökülen 
yerler, hemen yağ emici maddeler-
le kaplanmalıdır. Bu maddeler, dö-
küntünün üstüne atıldığında sıvıyı 
emen ve daha sonra süpürülme 
yoluyla kolayca temizlenebilen 
toz veya taneli maddelerdir. An-
cak, döşeme malzemesine iyice 
işlemiş yağı emmezler.

Beton veya asfalt kaplama-
larda tekrar tekrar yağ geçmesi, 
yüzey malzemesine zarar verebi-
lir. Bu durumda temizleme yerine 
yüzey onarımı yapılmalıdır.
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Diğer kirleticilerin (çamur, toz, kum, yanardağ külleri vb.) Temizlenmesi: (Detaylar PAT

saha kontrolleri eğitiminde verilecektir.)

Havalimanlarının fiziksel yapısı, uçak trafiği gibi unsurlar göz önünde tutularak Pist Yüzeyinin düzenli, 
sürekli ve her ihtiyaç duyulduğunda temizlenmesi sağlanmalıdır. 

Pist yüzeyi, özel (pist) süpürme araçları ile süpürülür, araçların yanaşamadığı alanlar ise temizlik görev-
lilerince temizlenir. 
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Pist İşaretleri (Kirleticilerle kaplı, soluk renk, UV hasarı, kontrast vb.) (Detaylar “PAT Saha 

Kontrolleri Eğitiminde” verilecektir.) 

Pist İşaretleri; pilota havacılık bilgilerini aktarmak amacıyla pist yüzeyinde gösterilen sembol ve/veya 
semboller grubudur. 

Pist işaretleri iniş, kalkış ve taksi manevraları sırasında uçakların güvenli ve etkili bir şekilde hareket 
etmesine yardımcı olmak için yüksek derecede işletme güvenilirliğinin sürdürülmesini amaçlar.

• Pist yüzeyindeki kaplama işaretlemeleri beyaz renkte olmalıdır.

• Beyaz renkteki pist yüzeylerinde, beyaz işaretlemelerin belirginliği, etrafının siyah ile çerçevelenme-
siyle geliştirilebileceği görülmüştür.

• Gece operasyonlarına açık Havalimanlarının kaplama işaretlemelerinde, işaretlemelerin görünebilirli-
ğini artırmak için yansıtıcı malzemeler kullanılmalıdır.

• İşaretlemeler üzerindeki sürtünme özelliğinin uygun olmama riskinin, uygun boya türünün kullanı-
mıyla mümkün olduğunca azaltılması gerekir.  

• Pist işaretleri sürekli kontrole tabi tutulmalıdır. Üzeri kirleticilerle (lastik izi, kar, kum, kül vb.) kaplı 
olmamalıdır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda kirletici temizlenmeli, işaretlemelerin hasar gör-
mesi durumunda işaretlemeler yeniden çizilmelidir.

• Soluk renk ve yansıtıcı özelliğini kaybeden işaretlemeler yenilenmelidir. 
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Pist ışık sistemi (Kirleticilerle kaplı, kırılma, bozulma vb.) (Detaylar “PAT Saha Kontrolleri Eğiti-
minde” verilecektir.)

Piste yaklaşmakta olan pilot, inişin sonuna kadar her safhada görsel yardımcılar vasıtasıyla, doğru yak-
laşma, doğru teker koyma, doğru durma ve doğru pisti terk ediş ile doğru taksi yaparak aprondaki park 
yerine ulaşır.

Pilotun yaklaşmadan park sahasına intikaline kadar görsel olarak 
kullandığı sistemlerin tümüne; özel aydınlatma sistemleri denir. 

İniş yapan uçaklarda olduğu gibi görsel yardımcılar, kalkış yapan 
uçaklar tarafından da, doğru pist başına yönlendirme, doğru piste gi-
riş, pist üzerinde doğru yöneliş, doğru hız ayarlaması, doğru teker kes-
me ile uygun pozisyonda pisti terk ediş maksadıyla kullanılırlar.

Pist ışık sistemi Havacılık Elektrik Sistemleri Kontrol, Bakım ve Ona-
rım Yönergesi kapsamında günlük kontrole tabi tutulur. Kirlenen ar-
matürler temizlenir, kırılan armatürler değiştirilir. Yapılan her işlem 
kontrol formuna işlenir.

Yine aynı yönerge kapsamında aylık ve yıllık kontrol ve bakım 
planları oluşturulur. Yapılan her işlem kontrol formuna işlenerek kayıt 
altına alınır.
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 GÖRSEL YARDIMCI IŞIKLAR GÜNLÜK KONTROL, BAKIM ve ONARIM 
FORMU 

 

İŞL.HİZ.YS/ELK/FRM.07 Yür. Tarihi: 04/12/2006  Değ. Tarihi: 15/06/2017 Değ. No : 07 S.No: 1/1 
 

 

……………………… HAVALİMANI 

DEVRENİN ADI ARMATÜR TİPİ 

M
İK

TA
R

 

KONTROL 1 KONTROL 2 

DEVRENİN ADI ARMATÜR 
TİPİ 

M
İK

TA
R

 

KONTROL 1 KONTROL 2 

D
EV

RE
 

AR
M

AT
Ü

R 

D
EV

RE
 

AR
M

AT
Ü

R 

D
EV

RE
 

AR
M

AT
Ü

R 

D
EV

RE
 

AR
M

AT
Ü

R 

YAKLAŞMA A1         PİST EKSEN          

YAKLAŞMA A2          PİST KENAR          

YAKLAŞMA A3          PİST KENAR          

YAKLAŞMA A4          TDZ          

YAKLAŞMA           RÜZGAR TULUMU          

PAPİ                        MANIA LAMBALARI          

PAPİ                        YÖNLENDİRME          

PİST EŞİK               PİST SONU           

PİST EŞİK                PİST SONU          

STOP BARASI           RETIL           

STOP BARASI           RTIL          

STOP İŞR.LEV           REIL           

STOP İŞR.LEV           STOP BARASI           

TAKSİRUT T1          STOP BAR.BEL.          

TAKSİRUT T2          STOP BAR.BEL.          

TAKSİRUT T3          TAKSİRUT  T1          

TAKSİRUT T4          TAKSİRUT  T2          

TAKSİRUT           TAKSİRUT  T3          

TAKSİRUT            HAVACILIK BİKINI          
İNİŞ YÖNÜ 
GÖSTERGESİ (T)          TAKSİRUT EKSEN          

STOP TRAFİK          APRON AYD.          
PAT SAHALARI 
BESLEME UPS-1          APRON AYD.          

PAT SAHALARI 
BESLEME UPS-2          

İzleme Sistemlerinin Kule 
ekibi ile beraber Kontrolü 
(Haftada 1 kez) 

         

NOT: Yukarıda tipi ve sayısı belirtilmiş olan armatür ve devrelerin günlük kontrolleri günde en az iki kere yapılacak, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, kırılan cam 
ve armatürlerin değiştirilmesi ve devreleri besleyen regülâtörlerin kademe kontrolleri yapılacaktır. Havalimanları özel aydınlatma devrelerine göre yukarıdaki listede 
düzenleme yapabilecektir. 

AÇIKLAMA 

 
1. KONTROLÜ YAPANLAR 2. KONTROLÜ YAPANLAR 

ADI  TARİH  ADI  TARİH  
SOYADI  SAAT  SOYADI  SAAT  

UNVANI   İMZA  UNVANI   İMZA  

ADI SOYADI    ADI SOYADI    

UNVANI  İMZA  UNVANI  İMZA  

1. KONTROLÜN YAPILDIĞINI DENETLEYEN 2. KONTROLÜN YAPILDIĞINI DENETLEYEN 
ADI  TARİH   ADI  TARİH  
SOYADI  SAAT  SOYADI  SAAT  

UNVANI   İMZA  UNVANI   İMZA  

NOT: Kontrol hanesi Faal ve Gayri faal anlamında ' F ' ve ' GF ' harfleriyle doldurulacaktır. 
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   GÖRSEL KOLAYLIKLARA VE RADYO/TELSİZ YARDIMCILARA İLİŞKİN 
İKİNCİL GÜÇ BESLEME GEREKLİLİKLERİ AYLIK KONTROL FORMU 

İŞL.HİZ.YS/ELK/FRM.11 Yür. Tarihi: 15/08/2017 Değ. Tarihi: 15/08/2017 Değ. No :00 S.No: 1/1

 ……………..    HAVALİMANI …/…/ 20… 
Pist

Sınıflandırması 
Işıklandırma Radyo/Telsiz Yardımcıları

Güç gereksinimi olan görsel 
kolaylıklar 

Maksimum 
geçiş süresi Kontrol 

Güç gereksinimi olan 
radyo/telsiz 
yardımcılar 

Maksimum 
geçiş süresi Kontrol 

Aletsiz 
yaklaşma 

Görerek yaklaşma eğim göstergeleri 2 dakika
Pist kenar 2 dakika
Pist eşiği 2 dakika
Pist sonu 2 dakika
Mânia 2 dakika

Hassas 
Olmayan 
Yaklaşma 

Yaklaşma ışıklandırma sistemi 15 saniye SRE 15 saniye
Görerek yaklaşma eğim göstergeleri 15 saniye VOR 15 saniye
Pist kenarı 15 saniye NDB 15 saniye
Pist eşiği 15 saniye D/F kolaylığı 15 saniye
Pist sonu 15 saniye ILS yer saptayıcı 10 saniye
Mânia 15 saniye ILS süzülme yolu 10 saniye

Hassas 
Yaklaşma 
Kategori I 

Yaklaşma ışıklandırma sistemi 15 saniye ILS orta marker 10 saniye
Pist kenarı 15 saniye ILS dış marker 10 saniye
Pist eşiği 15 saniye PAR 10 saniye
Pist sonu 15 saniye ILS yer saptayıcı 0 saniye
Mânia 15 saniye ILS süzülme yolu 0 saniye

Hassas 
Yaklaşma 
Kategori II 

Yaklaşma ışıklandırma sistemi 15 saniye ILS iç marker 1 saniye
Pist kenarı 1 saniye ILS orta marker 1 saniye
Pist eşiği 15 saniye ILS dış marker 10 saniye
Pist sonu 1 saniye
Pist merkez hattı 1 saniye
Pist konma bölgesi 1 saniye

Taksi-Bekleme pozisyonlarında 
durdurma barları 

1 saniye

Taksi-Bekleme pozisyonları dışında 
durdurma barları dâhil zaruri taksi 
yolu 

1 saniye

Mânia 15 saniye
Hassas 
Yaklaşma 
Kategori III 

(Bütün durdurma barları hariç II. 
kategori ile aynı- 1 saniye) 

1 saniye (II. kategori ile aynı)

KONTROLÜ YAPANLAR 
ADI SOYADI: TARİH:
UNVANI: İMZA:
ADI SOYADI: 
UNVANI: İMZA

KONTROLÜN YAPILDIĞINI DENETLEYEN 
ADI SOYADI: TARİH:
UNVANI: İMZA:

Tabloda yer alan sistemlerin ikincil güç kaynaklarının geçiş süreleri, tabloda belirtilen değerlere uygunluğu 
yönüyle aylık olarak kontrol edilecektir. Tabloda istenen değerler sağlanamazsa gerekli iyileştirmelerle istenen 
geçiş süreleri sağlanacaktır. 
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Pist Yüzeyi Şartları Raporlama

ICAO Annex 14 Cilt 1 / 2.9 Hareket Alanının ve İlgili Tesislerin Durumu 

ICAO Annex 14 Cilt 1 / 2.9.2 Bir hareket alanının durumu ve ilgili tesislerin faaliyet durumu izlenmeli ve 
özellikle aşağıdaki hususlar ile ilgili olarak, işletme bakımından önemli olan, uçağı ve havalimanı faaliyet-
lerini etkileyen konularda uygun tedbirin alınabilmesine yönelik raporlar verilmelidir.

a) Yapım veya bakım çalışmaları

b) Pist, taksi yolu veya apron üzerindeki kaba veya kırık yüzeyler

c) Pist, taksi yolu veya apron üzerindeki kar, sulu kar, buz ya da don

d) Pist, taksi yolu veya apron üzerindeki su

e) Pist, taksi yolu veya apron bitişiğindeki kar yığınları veya kümeleri

f) Pist, taksi yolu veya apron üzerindeki buz önleyici veya buz giderici kimyasal sıvılar ya da diğer

kirleticiler (çamur, toz, kum, yanardağ külleri, yakıt-yağ, kauçuk vb.)

g) Park etmiş uçaklar dahil olmak üzere diğer geçici tehlikeler

h) Havalimanı görsel yardımcıların bir kısmının veya tümünün arızalı olması veya düzensiz çalışması

i) Normal veya ikincil güç kaynağının arızalı olması

NOTAM: Uzun süre giderilmeyecek durumdaki pist yüzeyindeki uygunsuzluklar, pist kullanımını 
uzun süre olumsuz etkileyebilir. Bu durumda NOTAM yayını yapılır.

Herhangi bir yağış sonucu hareket sahasında oluşan kar, sulu kar, buz veya su birikintilerinin pist fren-
leme durumunu olumsuz etkilemesi ve/veya bu kirleticilerin pist yüzey koşullarına dayalı riskli durumlar 
meydana getirmesi halinde ise; 

• Uluslararası ve Ulusal trafiğe açık olan Havalimanları tarafından SNOWTAM yayını yapılır.
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AIC B10/20 EK-1 : YENİ SNOWTAM TALEP FORMU (RCR) 
 

 
 BAŞLIK 

 ÖNCELİK 
DERECESİ 

ADRESLER  

       DOLDURMA TARİH  
       VE  ZAMANI       

GÖNDEREN  

 
KISALTILMIŞ 

BAŞLIK 

(SWAA* SERİ NUMARASI) YER 
GÖSTERGESİ 

DEĞERLENDİRME TARİH VE SAATİ OPSİYONEL GRUP 

S W * *                     
 

SNOWTAM SERİ NUMARASI   
  HAVAARACI PERFORMANS HESAPLAMA BÖLÜMÜ                             PİST 1 

                      PİST 2 

                           PİST 2 

 
HAVAALANI YER GÖSTERGESİ M A)   
GÖZLEM TARİH VE ZAMANI (Gözlem bitiş saati UTC olarak yazılacaktır.) M B)   

 

KÜÇÜK NUMARALI PİST TANITMASI M C)   

 
PİSTİN HER ÜÇTE BİRLİK BÖLÜMÜ İÇİN PİST DURUM KODU (RWYCC)  
(Pist durum değerlendirme matrisi) (RCAM) 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6) 

M 

 

D)  

 

 

 

 

 
   

PİSTİN HER ÜÇ’TE BİR’LİK BÖLÜMÜ İÇİN KAPLANMIŞ BİRİKİNTİ YÜZDESİ    C E)       

PİSTİN HER ÜÇTE BİRLİK BÖLÜMÜ İÇİN YÜZEYDEKİ  
GEVŞEK BİRİKİNTİ KALINLIĞI/DERİNLİĞİ 

C 

 

F) 

 

 

 

 

 

 

 

   

(TÜM PİST YÜZEYİ İÇİN DURUM AÇIKLAMASI) 
(Küçük numaralı pist eşiğinden başlayarak pistin her üçte birlik bölümü için gözlenen) 

           
           SIKIŞMIŞ KAR 
           KURU 
           KURU KAR 
           SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ KURU KAR 
           BUZ ÜZERİ KURU KAR 
           DON 
           BUZ 
           SULU KAR 
           DURGUN SU 
           SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ SU 
           ISLAK 
           ISLAK BUZ 
           ISLAK KAR 
           SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ ISLAK KAR 
           BUZ ÜZERİ ISLAK KAR 

 

M 

 

G) 

 

 

 

 

 

 

 

   

PİST DURUM KODU İLE BELİRTİLEN PİSTİN GENİŞİĞİ  
(Temizlenmiş pist uzunluğu yayınlanmış pist uzunluğundan düşükse) 

) 

O 

 

H) 

 

 

 

 

 

 
 

DURUMSAL FARKINDALIK BÖLÜMÜ     

(İNDİRGENMİŞ PİST UZUNLUĞU  
 (EĞER YAYINLANMIŞ UZUNLAKTAN DÜŞÜKSE) (m) 

O 

 

I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(PİS ÜZERİNDE SÜRÜKLENEN KAR/TİPİ) O J)  

 

 

 

 

(PİST ÜZERİNDE “LOOSE SAND”) O K)  
 

 

 

 

(PİST ÜZERİNDE KİMYASAL İŞLEM UYGULAMASI) O L)  
 

 

 

 

(PİST ÜZERİNDE KAR YIĞINI) 
(Eğer mevcutsa pist merkez hattı çigisinin hangi tarafında ise  
“L”, ”R” veya “LR” ifadesinden sonra metre cinsinden yazılır.) 

O 

 

M) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(TAKSİYOLU ÜZERİNDE KAR YIĞINI) O N)   

 

 

 

(PİST DIŞINDA PİSTE BİTİŞİK KAR YIĞINI) O O)  
 

 

 

 

(TAKSİYOLU DURUMU) O P)  
 

 

 

 

(APRON DURUMU) O R)  
 

 

 

 

(FRENLEME İÇİN ÖLÇÜLEN SÜRTÜNME KATSAYISI) O S)  
 

 

 

 

(İLAVE GÖRÜŞLER) O T)   
NOTLAR: 
1. * ICAO ülke tanıtmalarını ICAO Doc 7910, Bölüm 2 veya başka bir şekilde geçerli havaalanı tanımlayıcısında verildiği şekilde girin . 
2. Diğer pistler için madde B-H arasını tekrar doldurun. 
3. Her bir pist,taksiyolu ve apron bilgileri rapor edildiği takdirde uygun şekilde tekrarlanacak  
4. Parantez içindeki kelimeler iletilmeyecek. 
5. A - T arasındaki maddelerde kullanılacak harfler için, “Snowtam formu doldurma talimatı”nın  paragraf 1 - b maddesine bakınız. 
6. “M ,C ve O” harfleri sırasıyla “ZORUNLU,KOŞULLU ve İSTEĞE BAĞLI” anlamına gelir ve işaret ettiği bilgiler snowtam açıklama klavuzunda belirtilmiştir. 

 

FORMU DOLDUDURAN KİŞİ’NİN İMZASI   
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Pist Yüzey Şartlarında Tespit Edilen Uygunsuzlukların Giderilmesi

Pist Yüzeyi Üzerindeki Su, Kar, Sulu Kar, Buz ya da Don Temizleme İşlemleri; (Detaylar Kötü Hava Şartlarındaki 

Operasyonlar eğitiminde verilecektir.) 

• Havalimanı İşletmesi, kar, sulu kar, buz ve durgun su-
yun giderilmesi için hangi teknik kullanılırsa kullan-
sın, hareket sahasının ve kolaylıkların hızlı ve temiz 
bir şekilde en üst düzeyde hizmete elverişli hale geri 
getirilmesini amaçlamalıdır. 

Etkin ve ekonomik bir hava taşımacılığı ticareti, uçakla-
rın daima güvenli bir şekilde operasyon gerçekleştireceği 
bir yüzey temin edildiğinde sağlanabilir. Bu kriter, yaptık-
ları operasyon boyutuna veya büyüklüğüne bakılmaksı-
zın, tüm havalimanları için geçerlidir.

Kar, sulu kar, buz, su birikintisi, çamur, toz, kum, yağ, lastik kalıntıları ve diğer kirleticiler, birikmeyi en 
aza indirmek için mümkün olduğunca hızlı ve tamamen kullanımda olan pistlerin yüzeyinden bertaraf 
edilecektir.  

Kullanılan Araç, Gereç ve Teçhizat:

• Kar Küreme/Süpürme Araçları (Kombine)

• Kar Küreme Araçları

• Kar Püskürtme Araçları (Rotatif)

• Snowtrack

• Traktör 

• Kimyasal Madde Atma / Serpme Araçları

• Buz Çözücü Malzeme Kamyonları

• Greyder (Sadece buz kırma)

• Kar Eritme Makineleri

• Buz Kazıyıcı, Kazma, Kürek, Hasır, Ölçme Çubuğu, Flama, Araç Kurtarma Malzemeleri. vb.
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Karla Mücadelede Kullanılan Katı ve Sıvı Kimyasal Maddeler:

Havalimanlarımız kaplamalarında buzlanma oluşumunu engellemek veya var olan buzu kaldırmak için 
en çok kullanılan yöntem kaplama üzerine kimyasal madde uygulanmasıdır. Kimyasal maddeler katı veya 
sıvı halde uygulanabilmektedir. 

Pistte uygulanacak anti/de Icing işleminde kullanılacak kimyasalın çeşidi ve miktarı; kar veya buz mik-
tarına, ortam sıcaklığına ve uygulama bölgesine göre değişmektedir. Fakat bu maddeler asfalt ve beton 
kaplama yüzeyine, beton donatılarına, ekolojik sisteme ve metal aksamlara zarar verebilmektedir.

Buz çözücü madde atan aracın deposu kullanılacak mahalle göre doldurulmalı ve kullanılacak mahal-
deki koşullara göre aracın fıskiyeli serpme kolları 12m-24m gibi ayarlanma özelliğinden faydalanarak 
koşullara göre ayarlanmalıdır.

Katı ve sıvı kimyasal 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.

Buz çözücü madde atımında hava koşulları dikkate alınarak buzlu zeminin tamamına veya önleme 
olarak kullanılacaksa ihtiyaç duyulan alanın tamamına tatbik edecek şekilde yükseklik ve dozaj ayarı 
prosedüre uygun uygulama yapılmalıdır.

Buz çözücü uygulanan alandaki çözülme, sühunet ve buz kalınlığına göre değişmekle birlikte muhte-
mel süre 15-30 dk. olup uygulanan alanın temizliği için gerekli kontrol yapılmalıdır. Kullanılan kimyasal 
sıvının özelliklerini gösterir tablo kontrol edilmelidir.
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Periyodik Kontroller Sonrası Bulgular İçin; Bakım, Onarım ve Düzeltme Planları 
Oluşturma

Pist yüzeyi Hareket Sahası Yıllık Kontrol Formu ile kontrol edilir, ileriye dönük sorun oluşturacak bulgular, 
Bakım Onarım ve Düzeltme Planı Formu kapsamında planlamaya tabi tutularak ilgili birimce kapatılır.

HAREKET SAHASI YILLIK KONTROL FORMU

İŞL. HİZ. KYS/ Yür. Tarihi: 05.11.2015 Değ. Tarihi: Değ. No: S.No: 1/2

Pist ve banket üzeri beton/asfalt kaplama ve derz dolgularda arıza ve ileride arıza oluşturabilecek 
hasarlar (çatlama, kırılma, kopma, açılma, çökme, otlanma vb. var mı?

Pist kaplaması üzerinde uçak lastik kalıntısı, yakıt, yağ, hidrolik vb. atıklar var mı?

Pist işaretleri bakım gerekliliği (Kirleticilerle kaplı, soluk renk, UV hasarı, kontrast vb.) var mı?

Pist İşaretlerinin (pist eşik, pist tanıtma, pist merkez hattı, pist kenar, hedef noktası, konma noktası, 
dönüş çizgisi, eşik öncesi (kaydırılmış eşik), kapalı pist) konum ve ölçüleri standartlara uygun mu?

Pist ışık sistemi konum, renk ve mesafeleri pist işaretleri ile uygun mu?

CAT II ve CAT III pistler için yaklaşma ve pist ışıklarının yoğunluk, ışın yayılımı ve yönelimine ilişkin 
ölçümler yapılmış mı?

Hareket sahası drenaj kanallarının fiziki durumu uygun mu? Bakım ve temizlik gerekiyor mu?

Pist şerit ve resa sahasının eğim standardını (enine, boyuna) bozan oluşumlar mevcut mu?

Taksi yolları ve banket üzeri beton/asfalt kaplama ve derz dolgularda arıza ve ileride arıza 
oluşturabilecek hasarlar (çatlama, kırılma, kopma, açılma, çökme, otlanma vb.) var mı?

Pist Bekleme Pozisyonu (Biçim A ve Biçim B) işaretlemesi konum ve ölçüsü standartlara uygun mu?

Ara Bekleme Pozisyonu işaretlemeleri konum ve ölçüleri standartlara uygun mu?

VOR Kontrol noktası işaretlemesi konum ve ölçüsü standartlara uygun mu?

Zorunlu Talimat işaretlemeleri konum ve ölçüleri standartlara uygun mu?

Bilgilendirme İşaretlerinin (konum-yön)  pozisyon, verdiği ifade ve ölçüleri standartlara uygun mu?

Taksi yolu işaretlemelerine uygun (Zorunlu Talimat ve Bilgilendirme) levhalar tesis edilmiş mi?

Taksi yolu kenarındaki Zorunlu Talimat ve Bilgilendirme levhalarının verdiği ifade, konumu, kenara 
uzaklığı, beton kaidesi, fiziki durumu ve ölçüleri standartlara uygun mu?

Taksi yolları işaretleri bakım gerekliliği (Kirleticilerle kaplı, soluk renk, UV hasarı, kontrast vb.) var mı?

Taksi yolu ışık sistemi (merkez hattı, kenar, durma barları, pist koruma vb.) konum, renk ve mesafeleri 
Taksi yolu işaretlemeleri ile uyumlu mu?

Hareket Sahası Kontrol Maddeleri EVET HAYIR AÇIKLAMA 
NO

............................................................................................ HAVALİMANI
AÇIKLAMA
* Bu Form “Hareket Sahası Bakım, Onarım ve Düzeltme Planı Formu” ile birlikte kullanılacaktır.
* Havalimanı Başmüdür Yrd./Müdür Yrd. Sorumluluğunda, İşletme, İnşaat, Elektrik, Teknik hizmetler, EYS, Güvenlik ve ATC birimlerinden oluşturulan Havalimanları 

Alt Yapı Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi, Annex 14i SHT-HES ve MHSGP Ek-14 kapsamında Yılda en az 2 defa Havalimanı Hareket kontrol yapılarak kayıt 
altına alınacaktır.

* Tespit edilen bulgular fotoğraflanarak açıklama numarasına göre arka sayfa açıklamalar bölümüne sırasıyla yazılacaktır.
* Tespit edilen bulgular Bakım, Onarım ve Düzeltme planı oluşturmak için “Hareket Sahası Bakım, Onarım ve Düzeltme Planı Formu”nda ayrı ayrı işlenecektir.
* Bu form ekleri ile birlikte İşletme Müdürlüğü / Şefliğinde dosyalanarak takibi yapılacaktır.
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HAREKET SAHASI YILLIK KONTROL FORMU

İŞL. HİZ. KYS/ Yür. Tarihi: 05.11.2015 Değ. Tarihi: Değ. No: S.No: 2/2

Taksi yolu şerit sahalarında eğim standardını (enine, boyuna) bozan oluşumlar mevcut mu?

PAT’a açılan Bağlantı Yolları kaplama durumu FOD oluşturacak yapıda mı?

PAT’a açılan Bağlantı Yollarında Araç Bekleme Pozisyonu işaretlemesi ve ışıklı uyarı levhası mevcut 
mu?
Apron üzeri beton/asfalt kapmala ve derz dolgularda arıza ve ileride arıza oluşturabilecek hasarlar 
(çatlama, kırılma, kopma, açılma, çökme, otlanma vb.) var mı?

Apron İşaretlemeleri (Uçak park yeri, apron emniyet, yön-konum vb.) standartlara uygun mu?

Apron İşaretleri bakım gerekliliği (Kirleticilerle kaplı, soluk renk, UV hasarı, kontrast vb.) var mı?

Apron Emniyet İşaretlemelerinde tavsiye edilen kılerans mesafeleri standartlarda mı?

De - Icing alanının (Drenaj kanalı, Kimyasal toplama havuzu vb.) fiziki durumu uygun mu?

Hareket sahası Seyrüsefer Görsel Yardımcılarının (Rüzgar Yönü Göstergesi, İniş Yönü Göstergesi ve 
Sinyalizasyon Lambası) konumu, ölçüleri ve fiziki durumu uygun mu?

Hareket Sahası ile ilgili pilot tarafından rapor edilmiş problem veya Diğer Hususlar mevcut mu?

BULGU AÇIKLAMA

Havalimanı Hareket Sahası Kontrol Ekibi

İşletme Birimi İnşaat Birimi Elektrik Birimi Teknik Hizm. Birimi

ATC Birimi Güvenlik Birimi Kontrol eden Havalimanı Başmüdür Yrd./Müdür Yrd.
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HAREKET SAHASI BAKIM ONARIM VE DÜZELTME PLANI FORMU

İŞL. HİZ. KYS/ Yür. Tarihi: 05.11.2015 Değ. Tarihi: Değ. No: S.No: 1/1

............................................................................................ HAVALİMANI ...../...../20.....

Planlaması yapılacak bulgu tanımı: 

* “Hareket Sahası Yıllık Kontrol Formu” kapsamında yapılan kontrol sonrası, bulunan her bir bulgu için ayrı ayrı düzenlenecektir.

* Kontrol ekibi bulguyu ilgili yönetmelik, yönerge, talimat, rehber vb. dokümanlar kapsamında değerlendirecektir.
* Kontrol ekibi tarafından bulgu çeşidine göre amaç, ekip/ekipler, kaynak, izlenecek yol, malzeme, zaman (kısa-orta-uzun vade), denetim vb. 

süreçler değerlendirilerek geniş kapsamlı planlama yapılacaktır.
* Gerek görülmes, halinde bulgu ve planlama süreci Havalimanı EEG Toplantı gündemine alınarak değerlendirilecektir.
* Bulgunun ilk durumu ve aşamalar halindeki gelişimi ve/veya tamamlanması ile ilgili belgeler (fotğraf, form, yazışma vb.) forma eklenecektir.

Yapılacak planlama çeşidi Bakım planlaması Onarım planlaması Düzeltme planlaması

PLANLAMA

Bulgunun kapatılması uzun süreli 
planlama gerektirmekte

Kontrol Tarihi

Kontrol Tarihi

Kontrol Tarihi

Kontrol Tarihi

Kontrol Tarihi

Kontrol Tarihi

Bulgunun kapatılması uzun bir süreçte ise rutin aralıklarla kontrolü yapılarak tarihi işlenecek belgeler (fotoğraf, form, yazışma vb.) forma eklenecektir.

Bulgu yapılan planlaöa ve çalışmalar sonucunda kapatılmış ise “Bulgu Kapatıldı”  işaretlenerek bulgu kapatma tarihi yazılıp imzalanarak belgelerle dosyalanacaktır.

Bulgu Kapatıldı Bulgu Kapatma Tarihi:Planlama sonucu gerekli çalışmalar ve kontrolü yapılarak

Havalimanı Hareket Sahası Kontrol Ekibi

İşletme Birimi İnşaat Birimi Elektrik Birimi Teknik Hizm. Birimi

ATC Birimi Güvenlik Birimi Kontrol eden Havalimanı Başmüdür Yrd./Müdür Yrd.
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GLOBAL REPORTİNG FORMAT
(Küresel Raporlama Formatı GRF)
Eğitimin Amacı:

Eğitimi alan personel:

• Global Reporting Formatın ne olduğunu anlar.

• Yakın zamanda küresel boyutta bu formata geçiş yapılacağını bilir.

• Pist yüzeyindeki kış kirleticilerinin (Kontaminant) “Runway Excursion”a sebep olan en önemli etken

olduğunu anlar.

• ICAO tarafından yeni oluşturulan GRF’nin “Runway Excursion”ı azaltmaya yönelik yeni metedoloji oldu-

ğunu bilir.

• GRF’nin Kasım 2021 tarihinde küresel boyutta başlayacağını ve bu tarihten itibaren pist yüzey koşulla-

rını yeni sistemde değerlendirip raporlayacağını bilir.

• Kötü hava koşullarında pisti izleyeceğini/gözlemleyeceğini bilir.

• Pist ıslak olduğunda veya don buz kar sulu kar su birikintisi vb. pist kirlendiğinde pist durum raporu

yapacağını bilir.

• Pist Yüzey Kirleticilerinin (Kontaminant) ne olduğunu bilir.

• Pist Durum Kodlarının ne anlama geldiğini bilir.

• Pist yüzeyi inceleme/gözlemlemede pistin 3 Kısıma/Bölüme ayrılacağını bilir.

• Pist Yüzey kirleticisinin (Kontaminant) Alan/kapsam değerlendirmesini nasıl yapacağını bilir.

• Pist Yüzeyinin her üçte birlik bölümde kirletici (Kontaminant) yok / kuru ise ve kirletici (Kontaminant)

var ama % 10’un altında ise rapor edilmeyeceğini bilir.

• Pist Yüzey kirleticisinin (Kontaminant) Derinlik değerlendirmesini nasıl yapacağını bilir.

• Değerlendirilen Derinlik aralıklarının nasıl raporlanacağını bilir. (Örnek Kirletici Derinlik Değerlendirme

Tablosu 6mm – 12 mm arası ölçülen kirletici: Rapor 12mm)

• Kirleticilerin (Kontaminant) derinliği değişken olduğunda Maksimum derinlik girileceğini bilir.
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• Derinliği rapor edilmesi gereken kirleticilerin (Kontaminant) Su Birikintisi (Durgun Su) – Sulu Kar – Kuru

Kar – Islak Kar olduğunu bilir.

• Su Birikintisi için raporlama gerektiren minimum derinliğin 4 mm olduğunu bilir.

• RCAM (Pist Durum Değerlendirme Matrisi) bilir.

• RCAM bölümlerinin ne anlam ifade ettiğini bilir.

• Pist yüzeyinin RCAM ile karşılaştırılarak Pist Durum Kodu (RCC) belirleneceğini bilir.

• Pist Durum Koduna göre pist frenleme eyleminin nasıl olabileceğini bilir.

• RCAM bölümünde yer alan Pist Yüzey Durumu bölümündeki önemli hususları kavrar ( 3 mm derinlikten

az/çok – Hava sıcaklığı 15°C’den soğuk/sıcak vb.)

• Raporlama yaparken küçük pist numarasına göre raporlama yapacağını bilir. (Örnek: 03L – 21R pisti inin

raporlama 03L X/X/X)

• Raporlamada Don ile Buzlu arasındaki farkı bilir.

• Raporlamada Islak ile Su Birikintisi (Durgun Su) arasındaki farkı bilir.

• Islak (Islakken Kaygan Zemin) kavramının ne olduğunu bilir.

• Bir pistin ve/veya bir pistin bölümlerinin drenaj yeteneklerindeki farklılıklar, doğru raporlamayı daha

da karmaşık hale getirebileceğini bilir.

• Pist Durum Raporunun SNOWTAM ile yapılacağını bilir.

• Pist Durum Raporu Bilgi Akış sistemini bilir.

• SNOWTAM’ın ne olduğunu bilir.

• SNOWTAM’da ki bölümlerin ne anlam ifade ettiğini bilir.

• SNOWTAM’da yer alan Zorunlu – Şarta Bağlı – Opsiyonel/İsteğe Bağlı bölümlerin ne olduğunu bilir.

• SNOWTAM’ın nasıl doldurulacağını bilir.

• SNOWTAM’da küçük pist numarasına göre raporlama yapacağını bilir. (Örnek: 03L – 21R pisti inin

raporlama 03L X/X/X)

• SNOWTAM’da G maddesinde yer alan pist yüzey kirleticilerinin (Kontaminant) ne olduğunu bilir.

• GRF ile ilgili örnekler yapar.

• SNOWTAM okuma metodunu bilir.

• Pist Durum Kodu (RCC) Kolay Analiz Tablosunu bilir.
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GLOBAL REPORTİNG FORMAT
(Küresel Raporlama Formatı GRF)
RUNWAY EXCURSİON

İnişteki veya kalkıştaki bir uçağın, kötü hava koşulları veya uçaktaki teknik bir problem nedeniyle pist 
dışına çıkması.

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ (ICAO) 

Pist dışına çıkmanın, en önemli havacılık güvenliği endişelerinden biri olmaya devam ettiğini,  pistten 
sapma, pist dışına çıkma olaylarında en önemli faktörünün ise kar, buz, sulu kar veya su gibi pist yüzey kir-
liliği nedeniyle oluşan etkisiz frenleme eylemi olduğunu belirtiyor. 

ICAO Pist Yüzey Sürtünme Ölçüm Cihazlarının pist bakım amaçları için yararlı olsa da, sürtünme ölçümü ile 
hava taşıtı performansı arasındaki kopukluk nedeniyle pilotlar için yanıltıcı olduğunu belirtiyor.

Pist dışına çıkma/sapma riskini azaltmaya yardımcı olmak için ICAO, pist yüzeyi koşullarının değerlendi-
rilmesi ve raporlanması için yeni bir uyumlaştırılmış metodoloji geliştirmiştir.
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GRF (GLOBAL REPORTİNG FORMAT) Nedir?
GRF: Uçakların kötü hava şartlarında pist dışına çıkma/sapma riskini azaltmaya yardımcı olmak için pist 

yüzeyi koşullarının uyumlu bir şekilde gözlemlenmesi ve raporlanması yoluyla pist emniyetiyle ilgili olayla-
rın en yaygın şekli olan pistten çıkma riskini azaltmak için ICAO tarafından geliştirilmiş yeni bir yöntemdir.

Global Reporting Format (GRF) olarak bilinen bu metodoloji, Kasım 2020’den itibaren küresel olarak 

geçerli olması planlanmış ancak Covid-19 nedeniyle bir yıl ertelenmiştir. Kasım 2021’den itibaren küresel 

boyutta geçerli olacaktır.

Gereklilik: Havalimanı Pist yüzey koşullarının yeni sistemde değerlendirilmesi ve raporlanması.

Amaç: Uçakların iniş veya kalkış operasyonlarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeye-

ceğini belirlemek için mürettebat tarafından değerlendirme yapmasına imkan sunmak.
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Havalimanı İşletmesi Zorunluluk:

• Kötü hava koşullarında pistin durumunu izlemek/gözlemlemek,

• Emniyet açısından hava aracı operasyonunu etkileyebilecek her türlü durumu bildirmek,

• Pist ıslak durumda olduğunda veya buz, kar, sulu kar, su ile kirlendiğinde mevcut pist yüzey durumunu
raporlamak.

• GRF, bir Pist Durum Değerlendirme Matrisi (RCAM) kullanılarak Havalimanı operasyon birimi personeli
(Apron Yönetim Servisi) tarafından yapılan bir değerlendirmeyi ve bunun sonucunda 6 ila 0 arasında
değişen bir Pist Durum Kodunun (RCC) atanmasını içerir.

• Pist Durum Kodu (RCC), pistin her üçte biri için tipi, derinlik ve kapsama yüzdesine dayalı olarak yüzey
kirletici (Kontaminant) maddenin bir açıklaması ile tamamlanır.

• Pist Durum Kodu (RCC), pist koşullarının uçak frenlemesi üzerindeki etkisine dayanmaktadır.

• Apron Yönetim Servisince gözlemlenen ve pist yüzey değerlendirmesi sonucu oluşturulan Pist Durum
Kodu (RCC), SNOWTAM’a işlenerek pilotlara dağıtılmak üzere Havacılık Bilgi Servisine ve gerektiği
durumda son kullanıcılara VHF üzerinden iletmek ile ATIS yayınını güncellemek için Hava Trafik
Ünitesine (ATC) iletilir.

Pilotlar, Pist Durum Kodunu (RCC) uçaklarının imalatçısı tarafından sağlanan performans verileriyle ilişki-
lendirerek uçaklarının performansını belirlemek için kullanır. 

• Pist Durum Kodu (RCC), pilotların ıslak veya kirli pistler için iniş ve kalkış performans hesaplamalarını
doğru bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.

• Standartlaştırılmış gözlem ve raporlamanın standartlaştırılmış uçak performans verileriyle eşleştirilme-
si, GRF’nin temel avantajı olarak değerlendirilmektedir.

• Uçuş ekipleri, RCC Kodu, kirlilik türü ve derinliği
ile uçak imalatçısı tarafından sağlanan uçak perfor-
mans bilgilerini kullanarak, mevcut koşullar altında
bir uçağın iniş mesafesini çıkarabilir.

• Uçuş ekipleri, uçağının beklenen kalkış perfor-
mansını belirlerken ise kirlilik türü ve derinlik bil-
gilerini kullanır.
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Pist Durum Raporu (RCR) Bilgi Akışı
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Pist Yüzey Koşulları
Tanımlanmış dört pist yüzey koşulu vardır:

• Kuru Pist,
• Islak Pist,
• Kaygan (ne zaman) Islak Pist, ve
• Kirlenmiş (Kontamine) Pist.

Pist Yüzey Durumu Tanımlayıcıları
Sekiz adet kirli pist yüzey durumu tanımlayıcısı vardır:

• Don,
• Sulu Kar;
• Kuru Kar;
• Islak Kar.
• Sıkışmış Kar,
• Su Birikintisi (Durgun Su)
• Buzlu ve
• Islak Buz.
(Pist yüzey durumu tanımlayıcıları, kirletici (Kontaminant) derinliği ve sıcaklığı ile birlikte, RCC’yi belirle-

mek için kullanılır.)

Pistin Üçte Birlik Kısmı/Bölümünün Raporlanması
• Pist durumu bilgileri normal olarak pistin her üçte biri için girilecektir.
• Pist durumu bilgilerinin üçte bir oranında rapor edilmesi pilotlar için faydalı bilgiler sağlar.
• Bu format, pilotların, kirleticilerin (Kontaminant) bir pist üzerinde nerede bulunduğunu ve uçak perfor-

mansı üzerinde en büyük etkinin nerede olabileceğini belirlemesine olanak tanır.

• Pist üçte birine göre raporlama, kaplamasız pistler (çakıl, çim, vb.) için geçerli değildir.

Pist Uzunluğunun Her Üçte Birlik Kısmı/Bölümü Nedir?

Mevcut pist uzunluğunun iniş yönüne göre 3 kısma bölünerek Apron Yönetim Servisince gözlemlenecek 
ve raporlamada kullanılacak bölümleridir.

Örnek: 03 pist başından yapılacak gözlem ve raporlama için pist bölümleri 

Not: Raporlamada Her bir pist için her zaman tek bir pist numarası yazılacak ve bu numara daima pistin 
küçük olan numarası olacaktır. 

• Örnek 03/21 pisti için Raporlama RWY 03 /X/X/X

• Örnek 16L/34R pisti için Raporlama RWY 16L /X/X/X
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Pist Uzunluğunu 3 Eşit Bölüme Ayırma Teknikleri: 

• Pist yüzey işaretlemeleri (TDZ, Pist Merkez) baz alınabilir. Örnek: TDZ son tekli işaretleme sonu 922.5 m

• Pistin her üçte birlik kısmına denk gelecek şekilde şerit saha içerisine konumlandırılacak kırılabilirlik
standartlarına haiz işaretleyici konulabilir.

• Pist kenar çizgisi üzerine farklı renkte işaretleyici ile çizim yapılabilir.

• Piste yakın konumda bulunan bina, tesis, CNS sistemleri, vb. konumlardan hiza alınabilir.

• Mesafe ölçümü yapabilecek teknolojik sistemler kullanılabilir.

• Kontrol yapılan araç içi mesafe ölçüm göstergesi kullanılabilir.

Pist Yüzey Koşulları 

GRF’NİN ANA FELSEFESİ: Havalimanı İşleticisinin, operasyonel bir pistte su, kar, sulu kar, buz veya don 
olduğunda pist yüzey koşullarını değerlendirmesidir. 

KURU: Görünür nem içermeyen ve gözlenen kirletici (Kontaminant) madde içermeyen bir yüzey koşulu 
anlamına gelir.

KİRLETİCİ (KONTAMİNANT): Su birikintisi (durgun su), kar, sulu kar, sıkıştırılmış kar, buz, don, kum ve buz 
çözücü kimyasallarda dahil olmak üzere bir yüzeyde biriken malzeme anlamına gelir.

KİRLENMİŞ (KONTAMİNE) PİST: Kullanılmakta olan uzunluk ve genişlik içindeki pist yüzey alanının önem-
li bir kısmının aşağıdaki maddelerden biri veya daha fazlasıyla kaplı olmasıdır.
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Değerlendirmeye Alınacak Kirleticiler (Kontaminant) Nelerdir? 

DON: Sıcaklığı donma noktasının altında olan bir yüzeyde havadaki nemden oluşan küçük buz kristalleri 
anlamına gelir. Don, buzdan farklıdır, çünkü don kristalleri bağımsız olarak büyür ve bu nedenle daha taneli 
bir dokuya sahiptir.

Not: Fark edilebilir derinliğe sahip şiddetli don, buza benzer sürtünme özelliklerine sahip olabilir ve buna 
göre pist durum kodunun düşürülmesi dikkate alınmalıdır.

Toprak yüzeyine yakın katmanlar birdenbire soğur ve sıcaklık çabucak sıfırın altına düşer. Bu sırada havadaki su 
buharı yoğunlaşıp sıvı durumuna geçmeye vakit kalmadan soğumaya başlar yani kristalleşir.  Bu olaya Don denir.

ISLAK: 3 mm derinliğe kadar olmak üzere herhangi bir görünür nem veya suyun olduğu yüzey durumu 
anlamına gelir.

SULU KAR: İçinden suyun kolayca aktığı, yüksek su içeriğine sahip kısmen erimiş kar veya buz anlamına gelir. 
(Üzerine sıkıca basıldığında kirli ve sulu bir şekilde sıçrayacaktır ve bir avuç alındığında sulu kirli kar akacaktır.)
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KURU KAR: Kristallerin birbirine yapışmasına veya bir yüzeye bağlanmasına izin verecek kadar yeterli 
su içermeyen kar anlamına gelir. (Kuru kar sıkıştırıldığında dağılır ve ondan kolayca bir kartopu yapılamaz.)

ISLAK KAR: Sıkıştırıldığında birbirine yapışan, ancak sıkıldığında suyun avuç içinden akmasına hemen izin 
vermeyen kar anlamına gelir. (Islak kar, iyi sıkıştırılmış, katı bir kartopu oluşturmaya yetecek kadar su içerir, 
ancak su akmaz.)

SIKIŞMIŞ KAR: Yüzeyde, hareket eden araçların tekerlek izi olmaksızın ilerleyebildiği bu ilerleme esna-
sında kar dokusunda bozulma, kırılma, dağılma vb. oluşmayan adeta yüzeyle bütünleşik hale gelmiş sıkıştı-
rılmış kar tabakası anlamına gelir.
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SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ KURU KAR VEYA ISLAK KAR: Yüzeyde, hareket eden araçların tekerlek izi olmaksızın 
ilerleyebildiği bu ilerleme esnasında kar dokusunda bozulma, kırılma, dağılma vb. oluşmayan adeta yüzeyle 
bütünleşik hale gelmiş sıkıştırılmış kar tabakası üzerinde,

• Kristallerin birbirine yapışmasına veya bir yüzeye bağlanmasına izin verecek kadar yeterli su içermeyen
kar anlamına gelen (Kuru kar sıkıştırıldığında dağılır ve ondan kolayca bir kartopu yapılamaz). Kuru Kar
olduğu durum.

• Sıkıştırıldığında birbirine yapışan, ancak sıkıldığında suyun avuç içinden akmasına hemen izin verme-
yen (Islak kar, iyi sıkıştırılmış, katı bir kartopu oluşturmaya yetecek kadar su içerir, ancak su akmaz.)
Islak Kar olduğu durum.

SU BİRİKİNTİSİ (DURGUN SU): 3 mm’den (1/8 inçten) daha fazla derinliğe sahip su anlamına gelir ve 
Snowtam’da mutlaka belirtilir.

• Hareket sahasındaki Su Birikintisi diğer kirleticilerin (kar, sulu kar, buz veya don) erimesi ile oluşmuş
ve 3 mm üzeri bir derinliğe sahip ise vakit kaybetmeden durumu ATC’ye (Kule) bildirilir ve SNOWTAM
işlemini devreye koymak gerekir.

• Eğer Hareket sahasındaki Su Birikintisi diğer kirleticilerin (kar, sulu kar, buz veya don) erimesi ile oluş-
mamış ve 3 mm veya daha az ise ATC’ye (Kule) bildirmek yeterlidir. SNOWTAM’a gerek yoktur.
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BUZLU: Bir yüzeyde donmuş olan ve genellikle kara buz olarak bilinen durumu ve sıkışmış karın cilalı bir 
buz yüzeyine dönüştüğü durumu içeren su anlamına gelir.

ISLAK BUZ: Üstünde su olan buz veya eriyen buz anlamına gelir.

SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ SU: Yüzeyde, hareket eden araçların tekerlek izi olmaksızın ilerleyebildiği bu iler-
leme esnasında kar dokusunda bozulma, kırılma, dağılma vb. oluşmayan adeta yüzeyle bütünleşik hale 
gelmiş sıkıştırılmış kar tabakası üzerinde, su bulunması.

BUZ ÜZERİ KURU KAR VEYA ISLAK KAR: Bir yüzeyde donmuş olan ve genellikle kara buz olarak bilinen 
durumu ve sıkışmış karın cilalı bir buz yüzeyinin üzerinde,

• Kristallerin birbirine yapışmasına veya bir yüze-
ye bağlanmasına izin verecek kadar yeterli su
içermeyen kar anlamına gelen Kuru Kar olduğu
durum (Kuru kar sıkıştırıldığında dağılır ve ondan
kolayca bir kartopu yapılamaz.)

• Sıkıştırıldığında birbirine yapışan, ancak sıkıldı-
ğında suyun avuç içinden akmasına hemen izin
vermeyen Islak Kar olduğu durum. (Islak kar, iyi
sıkıştırılmış, katı bir kartopu oluşturmaya yetecek
kadar su içerir, ancak su akmaz.)



315

44

SÜRÜKLENEN KAR: Rüzgarın etkisiyle oluşan ve gezinen kar yığını.

KRİTİK KAR YIĞINI: Çevreleyen kar örtüsünden daha yüksek olan ve bir pistin ya da taksi yolunun yanın-
da veya kenarında bulunan, temizleme esnasında oluşturulan kar yığını veya tümseği anlamına gelir.
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Kirletici (Kontaminant) Kapsama Alanı
(Değerlendirmeye Alınacak Yüzde) Nedir? 

KAPSAMA ALANI: Havalimanı Apron Yönetim Servisince kontrol edilen pisttin her üçte birlik bölümünde 
bulunan (1-2-3 bölüm) kirleticinin kapsadığı alan yüzdesidir. 

Tabloda görüldüğü üzere her üçte birlik bölümde kirletici yok / kuru ise ve kirletici var ama % 10’un 
altında ise rapor edilmemiş sayılır. Kirleticinin (Kontaminant) kapsadığı alan yüzdesi aralığı tablodaki gibi 
arada kalırsa üste yuvarlanır.

• Örnek 1:  03/21 pisti için 1. Bölüm %35 – 2. Bölüm %15 – 3.Bölüm %60 olsun

• Raporlama: RWY 03 50/25/75 olur.

• Örnek 2:  03/21 pisti için 1. Bölüm %10 altında – 2. Bölüm %20 – 3.Bölüm %30 olsun

• Raporlama: RWY 03 NR/25/50 olur.
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Kirletici (Kontaminant) Derinlik Değerlendirmesi 
Nedir? 

DERİNLİK: Havalimanı Apron Yönetim Servisince kontrol edilen pisttin her üçte birlik bölümünde bulunan 
(1-2-3 bölüm) kirleticinin derinliği (yüksekliği). 

• 2 inç (50 mm) üzeri kirlilik olması durumunda değerler 1 inç’in (25 mm) katları şeklinde raporlanır.

• Örnek 50 mm üzeri kirlilik var (60 mm) yeni bildirim 75 mm olur.

Kirletici (ler) in derinliği değişken olduğunda:

1. Maksimum derinlik girilmelidir çünkü bu
alana yalnızca bir değer girilebilir ve maksimum
derinlik pilotlar için en önemli bilgidir.

2. Açıklamalar bölümü, derinlik için bir dizi de-
ğeri bildirmek için kullanılabilir.

3. Kirletici derinlikleri aşağıdakiler için rapor
edilecektir:

• SU BİRİKİNTİSİ (DURGUN SU)

• SULU KAR

• KURU KAR

• ISLAK KAR

• Yukarıdaki kirletici (Kontaminant) maddelerin
başka bir kirletici maddenin üzerinde kombi-
nasyonları (örneğin BUZ ÜZERİNDE KURU KAR /
ISLAK KAR; SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİNDE KURU KAR
/ ISLAK KAR vb.)

• SU BİRİKİNTİSİ (DURGUN SU) için, bildirilebilecek minimum derinlik 4 mm’dir. (4mm-6mm arası değer
raporlamada 6mm olarak bildirilir. (Bakınız Kirletici Derinlik Değerlendirme Tablosu)

• Su derinliği 3 mm veya daha az olduğunda, pist ISLAK olarak rapor edilir.
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Bilginin Toplanması? 
Havalimanı işleticisi, pistin her üçte biri için pistin durumunu değerlendirerek bir Pist Durum Raporu 

(RCR) düzenlemekle sorumludur. 

Bu rapor, Pist Durum Değerlendirme Matrisinden (RCAM) türetilen RCC (Pist Durum Kodu) ve pist yüzeyi 
durumunu açıklayan şu bilgileri içerir; birikinti türü, derinlik, pistin her üçte biri için birikintinin kapladığı 
alan, vb. ve diğer ilgili bilgiler. 

Pist Durum Değerlendirme Matrisi (RCAM)
Rapor, Pist Durum Değerlendirme Matrisinden (RCAM) açıklamaları yapılan Pist Yüzeyinin Durumu ve Pist 

Durum Kodundan oluşur.

PİST YÜZEY DURUMU: Havalimanı Apron Yönetim Servisince operasyonel bir pistte tabloda belirtilen kir-
leticiler olduğunda pist yüzey koşullarını değerlendirmesi için kullanılan bölümdür.

PİST DURUM KODU (RCC): Pist Yüzey Durumunu değerlendiren Apron Yönetim Servisi, uçuş ekibi tara-
fından uçak performans hesaplamaları için kullanılabilecek bir pist durum kodu (RCC) ve pist yüzeyinin bir 
açıklamasını raporlayacağı bölümdür.

• RCC, yüzey koşullarının bir fonksiyonu olarak beklenen frenleme kabiliyetini yansıtır.
• Uçuş ekipleri, bu bilgilerle, uçak imalatçısı tarafından sağlanan performans bilgilerini karşılaştırarak,

mevcut koşullar altında uçağın iniş mesafesini çıkarabilir.
• Uçuş ekipleri, uçağının beklenen kalkış performansını belirlerken ise pist yüzey durumundaki kirletici-

lerin (Kontaminant), kirlilik türü ve derinliğini kullanır.

Kısaca GRF’nin felsefesi; 

• Apron Yönetim Servisinin operasyonel bir pistte tabloda yazılı kirleticiler (Kontaminant) olduğunda pist
yüzey koşullarını değerlendirmesi,

• Uçuş ekibi tarafından uçak performans hesaplamaları için kullanılabilecek bir Pist Durum Kodu (RCC) ve
pist yüzeyinin bir açıklamasını rapor etmesi,

• Koşullarda değişiklik meydana geldiğinde, gecikmeden raporu güncellemesidir.

Pist durumu bilgileri normal olarak pistin her üçte biri için girilecektir. 

• Pist durumu bilgilerinin üçte bir oranında rapor edilmesi pilotlar için faydalı bilgiler sağlar.

• Bu format, pilotların, kirleticilerin (Kontaminant) bir pist üzerinde nerede bulunduğunu ve uçak perfor-
mansı üzerinde en büyük etkinin nerede olabileceğini belirlemesine imkan tanır.
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Havalimanı Örnek Değerlendirme 1:

Havalimanımızda aktif bir yağış meydana geliyor. Havalimanı İlgili birim (Apron Yönetim Servisi) pistin 
durumunu gözlemliyor.

Değerlendirme, Pist Durum Değerlendirme Matrisi ile karşılaştırılır. 

• Teker Temas Bölgesinde 50% oranında ve 6 mm derinliğinde Su birikintisi bulunmaktadır.

• Pist Durum Kodu: 2

• Pistin Ortası ile Teker Kesme; 50% oranında ve 6 mm derinliğinde Islak Kar bulunmaktadır.

• Pist Durum Kodu: 3

Format: 03  2/3/3 
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Havalimanı Örnek Değerlendirme 2:

Havalimanımızda aktif bir yağış meydana geliyor. Havalimanı İlgili birim (Apron Yönetim Servisi) pistin 
durumunu gözlemliyor.

Değerlendirme, Pist Durum Değerlendirme Matrisi ile karşılaştırılır.

• Teker Temas Bölgesi ve Teker Kesme Bölgesi 25% oranında ve 3 mm derinliğinde Su bulunmaktadır 
(Islak). 

• Pist Durum Kodu: 5

• Ancak Pistin Ortası; 50% oranında ve 5 mm derinliğinde su bulunduğunda (Su Birikintisi).  

• Pist Durum Kodu: 2

Format: 03  5/2/5 
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Pist Yüzey Durumu Değerlendirme:
• KURU: Görünür nem içermeyen ve gözlenen kirletici (Kontaminant) madde içermeyen bir yüzey Kuru 

kabul edilir.

• Pist Yüzey Durumunun “KURU” veya “Kirleticinin Kapsama Alanının” %10’un altında olması durumunda 
raporlama yapılmaz.

• Pist Durum Kodu 6 olarak değerlendirilir.
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DON: Sıcaklığı donma noktasının altında olan bir yüzeyde havadaki nemden oluşan küçük buz kristalleri 
anlamına gelir. 

• Don kristallerinin bağımsız olarak oluşmasından ve dolayısıyla daha ayrıntılı bir dokuya sahip olması 
nedeniyle buzdan farklıdır.

• Pist Durum Kodu 5 olarak değerlendirilir.

• DİKKAT: Donma noktasına üzerindeki sıcaklıklarda (örneğin -3°C ve üzeri), pist yüzey koşulu, belirtilen 
koddan daha kaygan olabilir.

• DİKKAT: Fark edilebilir derinliğe sahip şiddetli don, buza benzer sürtünme özelliklerine sahip olabilir.
• Bir aracın donma üzerinde sürülmesi, lastik izlerinin kaplamalı yüzeye inmesine engel oluyorsa, Pist 

Durum Kodu düşürülmelidir.
• Don;  kod düşürme için özel dikkat gerektirir.

• Pist Durum Kodu 5 iken 1 olabilir.
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ISLAK: 3 mm derinliğe kadar olmak üzere herhangi bir görünür nem veya suyun olduğu yüzey durumu 
anlamına gelir.

• DİKKAT: Pist yüzeyi üçte birlik kısım için 3 mm kadar olan su, (%25 ten fazla) ISLAK kabul edilir.  

• Mevcut su kirleticilerden kar, sulu kar, buz veya don ile ilişkili değil ise Kuleye (ATC) bildirmek yeterlidir.

• Pist Durum Kodu 5 olarak değerlendirilir.

• DİKKAT: Islaklık durumu Su Birikintisi (Durgun Su) ile karıştırılmamalıdır.

• Su derinliği 3 mm daha fazla olan bir yüzey durumu, SU BİRİKİNTİSİ (DURGUN SU) olarak rapor edilir.

• Islak; kod düşürme için özel dikkat gerektirir.

• Pist Durum Kodu 5 iken 2 olabilir.
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SULU KAR: İçinden suyun kolayca aktığı, yüksek su içeriğine sahip kısmen erimiş kar veya buz anlamına 
gelir.  (Üzerine sıkıca basıldığında kirli ve sulu bir şekilde sıçrayacaktır ve bir avuç alındığında sulu kirli kar 
akacaktır.)

KURU KAR: Kristallerin birbirine yapışmasına veya bir yüzeye bağlanmasına izin verecek kadar yeterli 
su içermeyen kar anlamına gelir. (Kuru kar sıkıştırıldığında dağılır ve ondan kolayca bir kartopu yapılamaz.)

ISLAK KAR: Sıkıştırıldığında birbirine yapışan, ancak sıkıldığında suyun avuç içinden akmasına hemen izin 
vermeyen kar anlamına gelir. (Islak kar, iyi sıkıştırılmış, katı bir kartopu oluşturmaya yetecek kadar su içerir, 
ancak su akmaz.)

• Derinliği 3 mm ve daha az ise,

• Pist Durum Kodu 5 olarak değerlendirilir.

SULU KAR için DİKKAT: Pist yüzeyi üçte birlik kısım için 3mm’den fazla derinlikte; Sulu Kar var ise (%25 ten fazla)

• Kod düşürmek gerekir.
• Pist Durum Kodu 5 iken 2 olabilir.

KURU KAR için DİKKAT: Pist yüzeyi üçte birlik kısım için 3mm’den fazla derinlikte; Kuru Kar var ise (%25 ten fazla)

• Kod düşürmek gerekir.
• Pist Durum Kodu 5 iken 3 olabilir.

ISLAK KAR için DİKKAT: Pist yüzeyi üçte birlik kısım için 3mm’den fazla derinlikte; Islak Kar var ise (%25 ten fazla)

• Kod düşürmek gerekir.
• Pist Durum Kodu 5 iken 3 olabilir.
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-15°C’den daha soğuk hava sıcaklığında;

SIKIŞMIŞ KAR: Yüzeyde, hareket eden araçların tekerlek izi olmaksızın ilerleyebildiği bu ilerleme esna-
sında kar dokusunda bozulma, kırılma, dağılma vb. oluşmayan adeta yüzeyle bütünleşik hale gelmiş sıkıştı-
rılmış kar tabakası anlamına gelir.

• Pist Durum Kodu 4 olarak değerlendirilir.

DİKKAT: Dış ortam sıcaklığı -15°C’den daha sıcak ise, 

• Kod düşürmek gerekir.

• Pist Durum Kodu 4 iken 3 olabilir.
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ISLAK: 3 mm derinliğe kadar olmak üzere herhangi bir görünür nem veya suyun olduğu yüzey durumu 
anlamına gelir.
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ISLAKKEN KAYGAN ZEMİN NEDİR?

Pist Yüzeyi

Yüzey pürüzleri, bir uçağın kontrol edilmesi sırasında aşırı sallanmaya, yunuslamaya, titremeye veya de-
ğişik zorluklara sebep olarak, kalkışı ve inişi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

• Kaplamalı bir pistin yüzeyi, yapıldığı ya da yeniden kaplandığı hallerde, yüzey sürtünme özelliklerinin 
tasarım amaçlarına ulaştığının tespiti değerlendirilmelidir. 

• Yeni veya yüzeyi yenilenmiş bir kaplamalı pistin yüzey sürtünme özelliklerine ait ölçümler, kendinden 
ıslatmalı nitelikler kullanılarak sürekli bir ölçüm tertibatı ile yapılmalıdır. 

• Yeni bir yüzeyin ortalama yüzey dokusu derinliği en az 1 mm olmalıdır.

İniş yapan uçak tekerleklerinin yere temas ettiği yerlerde, tekerlek lastiklerinden kopan parçaların oluş-
turduğu lastik kalıntıları, pist çizgi ve işaretlerini tamamen siler ve ıslandığında da pist yüzeyinde oldukça 
kaygan bir alan oluşturmak sureti ile uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir.
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ISLAK (ISLAKKEN KAYGAN ZEMİN):

Bir pist veya bir pistin herhangi bir kısmı, kauçuk birikmesi, yüzey dokusunun bozulmalar vb. sebeplerle 
düşük sürtünme özelliğine sahip olabilir.  

Pistin minimum sürtünme seviyesinin altında kalması durumunda, Pistin Islak Olduğunda Kaygan olabi-
leceğine dair NOTAM yayını yapılır.

DİKKAT: Havalimanımız pisti için mevcut NOTAM var ise ISLAK Durumu, ISLAK (Islakken Kaygan Zemin) 
olarak değerlendirilir.

Pist Durum Kodu 3 olarak değerlendirilir.
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SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ KURU VEYA ISLAK KAR: Yüzeyde, hareket eden araçların tekerlek izi olmaksızın 
ilerleyebildiği bu ilerleme esnasında kar dokusunda bozulma, kırılma, dağılma vb. oluşmayan adeta yüzeyle 
bütünleşik hale gelmiş sıkıştırılmış kar tabakası üzerinde, herhangi bir derinlikte;

• Kristallerin birbirine yapışmasına veya bir yüzeye bağlanmasına izin verecek kadar yeterli su içermeyen 
kar anlamına gelen KURU KAR olduğu durum (Kuru kar sıkıştırıldığında dağılır ve ondan kolayca bir 
kartopu yapılamaz) veya

• Sıkıştırıldığında birbirine yapışan, ancak sıkıldığında suyun avuç içinden akmasına hemen izin verme-
yen ISLAK KAR olduğu durum. (Islak kar, iyi sıkıştırılmış, katı bir kartopu oluşturmaya yetecek kadar su 
içerir, ancak su akmaz.)

• Pist Durum Kodu 3 olarak değerlendirilir.

SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ SU: Yüzeyde, hareket eden araçların tekerlek izi olmaksızın ilerleyebildiği bu iler-
leme esnasında kar dokusunda bozulma, kırılma, dağılma vb. oluşmayan adeta yüzeyle bütünleşik hale 
gelmiş sıkıştırılmış kar tabakası üzerinde, su bulunması.

• Pist Durum Kodu 0 olarak değerlendirilir.
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3 mm’den daha fazla derinlikte;

SU BİRİKİNTİSİ (DURGUN SU): 3 mm’den (1/8 inçten) daha fazla derinliğe sahip su anlamına gelir ve 
Snowtam’da mutlaka belirtilir.

Hareket sahasındaki Su Birikintisi diğer kirleticilerin (Kontaminant) (kar, sulu kar, buz veya don) erimesi 
ile oluşmuş ve 3 mm üzeri bir derinliğe sahip ise vakit kaybetmeden durum ATC’ye (Kule) bildirilir ve SNOW-
TAM işlemini devreye koymak gerekir.

• Pist Durum Kodu 2 olarak değerlendirilir.

DİKKAT: Su Birikintisi (Durgun Su) için raporlama gerektirecek minimum derinlik 4 mm’dir. ((4-6mm = 
6mm) Bakınız Kirletici Derinlik Değerlendirme Tablosu)

• Yağış koşullarının dinamik doğası nedeniyle, pistte su veya nem olduğunda koşulların zamanında ve 
doğru şekilde raporlanmasının zor olduğu kabul edilmektedir.

Örnek: Aktif bir fırtına esnasında bir pist çok kısa bir süre içinde hızla 

KURU, ISLAK (3mm veya daha az su), SU BİRİKİNTİSİ (Durgun Su) (3 mm’den daha çok su) gibi farklı du-
ruma geçebilir. 

ÖNEMLİ: Bir pistin ve/veya pistin bölümlerinin drenaj yeteneklerindeki farklılıklar, doğru raporlamayı 
daha da karmaşık hale getirebilir.
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BUZLU: Bir yüzeyde donmuş olan ve genellikle kara buz olarak bilinen durumu ve sıkışmış karın cilalı bir 
buz yüzeyine dönüştüğü durumu içeren su anlamına gelir.

• Pist Durum Kodu 1 olarak değerlendirilir.
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ISLAK BUZ: Üstünde su olan buz veya eriyen buz anlamına gelir.

SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ SU: Yüzeyde, hareket eden araçların tekerlek izi olmaksızın ilerleyebildiği bu iler-
leme esnasında kar dokusunda bozulma, kırılma, dağılma vb. oluşmayan adeta yüzeyle bütünleşik hale 
gelmiş sıkıştırılmış kar tabakası üzerinde, su bulunması.

BUZ ÜZERİ KURU KAR VEYA ISLAK KAR: Bir yüzeyde donmuş olan ve genellikle kara buz olarak bilinen 
durumu ve sıkışmış karın cilalı bir buz yüzeyinin üzerinde, KURU KAR (Kristallerin birbirine yapışmasına veya 
bir yüzeye bağlanmasına izin verecek kadar yeterli su içermeyen kar anlamına gelen) olduğu veya ISLAK 
KAR (Sıkıştırıldığında birbirine yapışan, ancak sıkıldığında suyun avuç içinden akmasına hemen izin verme-
yen) olduğu durum.

• Pist Durum Kodu 0 olarak değerlendirilir.
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Pist Durum Raporu (RCR) Bilgi Akışı
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SNOWTAM
Hareket sahasında kar, buz, sulu kar, don, su birikintisi veya kar, sulu kar, buz veya don ile ilişkili su (veya 

ıslaklık durumu) nedeniyle, tehlikeli koşulların varlığını veya sona erdiğini bildiren bir yüzey durum raporu 
sağlayan, standart bir formatta yayımlanan özel bir NOTAM serisi.

• Pist Durum Raporu (RCC) için SNOWTAM talep formu kullanılacaktır.

• SNOWTAM’ın maksimum geçerlilik süresi 8 saattir. Yeni bir pist durum raporu alındığında yeni bir SNOW-
TAM yayınlanmalıdır.
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• Yeni bir SNOWTAM yayınlandığında bir önceki SNOWTAM iptal olur.

• Ağır kış şartlarına maruz kalan ve SNOWTAM yayımı yapılan pist ve taksiyolları için ayrıca Kapalılık NO-
TAM’ı da yayınlanması gerekir.

Önemli: Yeni GRF uygulamasına geçiş ile birlikte pist yüzey şartlarının değerlendirilmesi akabinde SNOW-
TAM yayımı gerekiyorsa SNOWTAM formunun hazırlanarak NOTAM birimine iletilmesinin sağlanması ile 
SNOWTAM yayımlanıncaya kadar geçecek olan süre göz önüne alınarak pist yüzey koşullarının mevcut uygu-
lamada olduğu gibi Meydan Kontrol birimine (Kule) bildirilmesine devam edilir.

Yeni GRF uygulamasına geçiş ile birlikte pist yüzey koşularına ilişkin bilgi ICAO Annex- 3’te yapılan de-
ğişiklik ile METAR yayımında yer almayacağı için ayrıca METAR’ da yayımlanması amacıyla meteoroloji biri-
mine iletilmesine gerek yoktur. Ancak diğer amaçlar için ihtiyaç duyulması halinde gönderilmesine engel 
bulunmamaktadır.

• Snowtam Kısaltma (SW)

• Devletin Coğrafi Tanıtması (Türkiye: LT) 

• Dört Rakamlı SNOWTAM Seri Numarası (0013)

• Havalimanı Dörtlü Kodu (Esenboğa LTAC)

• Ölçüm/Gözlemin Tarih/Saati

• 03 Ayın / 25. Günü / Saat 02:44  (UTC)

• Zorunlu

• A – B – C – D – G 

• Şarta Bağlı

• E – F

• Opsiyonel – İsteğe Bağlı

• H – I – J – K – L – M – N – O – P – R – S – T  



337

66



338

67

HAVAARACI PERFORMANS HESAPLAMA BÖLÜMÜ

• HAVAALANI YER GÖSTERGESİ: Havalimanı Dörtlü Kod tekrar (Örnek Esenboğa LTAC)

• DEĞERLENDİRME/TESPİT TARİH VE ZAMANI: Gözlem tarih/saat bilgisini UTC zaman diliminde 

AY, GÜN, SAAT, DAKİKA olarak belirten 8 karakterli ifade.

• KÜÇÜK NUMARALI PİST TANITMASI: Her bir pist için her zaman tek bir pist numarası yazılacak 

ve bu numara daima pistin küçük olan numarası olacak.

Örnek: 03L için RWY 03L / 21R pisti 03L raporlanmalıdır. (03 < 21)

• PİSTİN HER ÜÇTE BİRLİK BÖLÜMÜ İÇİN PİST DURUM KODU (RCC): Havalimanı Apron Yöne-

tim Servisince Pist Durum Değerlendirme Matrisi (RCAM) kapsamında belirtilen Pist Durum 

Kodu (pist durum kodu (RCC) 1–5 arası olduğu durumda)

Örnek: 03L 2/3/3

Esenboğa Havalimanı 03L pistinin her üçte birlik kısmına/bölümüne göre RCC:

• 1. Kısım/Bölüm Su Birikintisi

• 2. Kısım/Bölüm Islak Kar

• 3. Kısım/Bölüm Islak Kar

• PİSTİN HER ÜÇTE BİRLİK BÖLÜMÜ İÇİN KAPLANMIŞ KİRLETİCİ YÜZDESİ/ALANI: 

• Pistin her üçte birlik bölümü için 25,50,75 veya 100 yazılır.

Bu madde, pistin her üçte birlik kısmı için madde D ile belirtilen pist durum kodu ‘6’ dan farklı ise ve 

pistin her üçte birlik kısmı için madde G ile belirtilen pist durumu “KURU” dan farklı bir ifade ise doldurulur.

Örnek: 50/50/50

Esenboğa Havalimanı 03L pistinin her üçte birlik kısmında/bölümünde Kirleticinin Kapladığı Alan:

1. Kısım/Bölüm Su Birikintisi (%26-%50)

2. Kısım/Bölüm Islak Kar (%26-%50)

3. Kısım/Bölüm Islak Kar (%26-%50)
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• PİSTİN HER ÜÇTE BİRLİK BÖLÜMÜ İÇİN YÜZEYDEKİ GEVŞEK KİRLETİCİ/BİRİKİNTİ KALINLIĞI/

DERİNLİĞİ: Eğer mevcut ise her üçte birlik kısım için milimetre (mm) cinsinden yazılır. 

Bu madde, yalnızca aşağıdaki kirletici (Kontaminant) tipleri oluştuğunda doldurulur:

Su Birikintisi: Raporlama gerektiren minimum değer 04 mm kabul edilir (Dikkat Derinlik Tablosuna göre 

3 mm < DERİNLİK  ≤ 6 mm = 6 mm) ve ölçüm değeri girilir. Yeni ölçüm sonuçlarında bir önceki rapora göre 

3 mm’den 15 mm’ye (15mm dahil) kadar olan değişiklikler var ise yeni rapor gereklidir.

Sulu Kar: Raporlama gerektiren minimum değer 03 kabul edilir ve ölçüm değeri girilir. Yeni ölçüm so-

nuçlarında bir önceki rapora göre 3 mm’den 15 mm’ye (15mm dahil) kadar olan değişiklikler önemli kabul 

edilir ve yeni raporlama gerektirir.

Islak Kar: Raporlama gerektiren minimum değer 03 kabul edilir ve ölçüm değeri girilir. Yeni ölçüm so-

nuçlarında bir önceki rapora göre 5 mm’lik değişimler önemli kabul edilir ve yeni raporlama gerektirir.

Kuru Kar: raporlama gerektiren minimum değer 03 kabul edilir ve ölçüm değeri girilir. 20 mm’lik deği-

şimler önemli kabul edilir ve yeni raporlama gerektirir.

Örnek: 6/6/6

Esenboğa Havalimanı 03L pistinin her üçte birlik kısmına/bölümünde Kirleticinin Derinliği;

1. Kısım/Bölüm Su Birikintisi (6 mm)

2. Kısım/Bölüm Islak Kar (6 mm)

3. Kısım/Bölüm Islak Kar (6 mm)

Not: Eğer yukarıda bahsedilen durumlar geçerli değilse, pistin ilgili üçte birlik kısmına “NR” ifadesi yazılır.

Örnek: 6/6/NR

Esenboğa Havalimanı 03L pistinin her üçte birlik kısmına/bölümüne Kirleticinin Derinliği;

1. Kısım/Bölüm Su Birikintisi (6 mm)

2. Kısım/Bölüm Islak Kar (6 mm)

3. Kısım/Bölüm Islak Kar (3 mm altı olsaydı)
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• TÜM PİST YÜZEYİ İÇİN DURUM AÇIKLAMASI: “Durum Açıklaması” girilir.

(Küçük numaralı pist eşiğinden başlayarak pistin her üçte birlik bölümü için gözlenen) 

• SIKIŞMIŞ KAR (COMPACTED SNOW)

• KURU (DRY)

• KURU KAR (DRY SNOW)

• SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ KURU KAR (DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW)

• BUZ ÜZERİ KURU KAR (DRY SNOW ON TOP OF ICE)

• DON (FROST)

• BUZ (ICE)

• SULU KAR (SLUSH)

• SU BİRİKİNTİSİ (STANDING WATER)

• SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ SU (WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW)

• ISLAK (WET)

• ISLAK BUZ (WET ICE)

• ISLAK KAR (WET SNOW)

• SIKIŞMIŞ KAR ÜZERİ ISLAK KAR (WET SNOW ON TOP OF COMAPACTED SNOW)

• BUZ ÜZERİ ISLAK KAR (WET SNOW ON TOP OF ICE)

Örnek:  SU BİRİKİNTİSİ / ISLAK KAR / ISLAK KAR

  STANDING WATER / WET SNOW / WET SNOW

Esenboğa Havalimanı 03L pistinin her üçte birlik kısmına/bölümüne göre Durum Açıklaması;

1. Kısım/Bölüm Su Birikintisi 

2. Kısım/Bölüm Islak Kar

3. Kısım/Bölüm Islak Kar

• PİST DURUM KODU BELİRTİLEN İLGİLİ PİSTİN GENİŞLİĞİ: 

• Şayet bu değer pistin yayınlanan değerinden küçük ise burada belirtilir. (Kısaca temizlenmiş 

pist genişliği, yayınlanmış pist genişliğinden düşükse)

Örnek: 

Esenboğa Havalimanı RWY 03L/21R pistinin yayınlanan pist genişliği 60 m, rapor edilen pist genişliği 50 

m ise “H” maddesinde 50 olarak belirtilir. 
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DURUMSAL FARKINDALIK BÖLÜMÜ
Not: Durumsal farkındalık bölümündeki unsurlar arasında herhangi bir bilgi içermeyen veya mevcut du-

ruma uygun bir yayın bulunmuyorsa, ilgili kısım boş bırakılır.

İNDİRGENMİŞ PİST UZUNLUĞU: Geçerli pist tanıtması ve mevcut pist uzunluğu girilir.

Kısaca yayınlanandan düşük temizlenmişse NOTAM çekilerek indirgenen (düşürülen) m cinsin-
den yazılır. (NOTAM şartına bağlı bir maddedir).

RWY 03L REDUCED TO 3000.  (RWY 03L 3000’E İNDİRİLDİ)

Örnek: 

Esenboğa Havalimanı RWY 03L/21R pistinin yayınlanan pist uzunluğu 3750 m, rapor edilen pist uzunluğu 
(indirgenmiş) 3000 m ise “I” maddesinde 3000 olarak belirtilir. 

PAT SAHALARI ÜZERİNDE OLUŞAN “SÜRÜKLENEN KAR”

Böyle bir durum rapor edilirse “DRIFTING SNOW” yazılır. 

PİST ÜZERİNDE “LOOSE SAND (GEVŞEK KUM)” 

Böyle bir durum rapor edildiyse; küçük numaralı pist tanıtması ve arada bir boşluk “LOOSE SAND” yazılır. 

RWY 03L LOOSE SAND

Örnek: 

Esenboğa Havalimanı RWY 03L/21R pistinin üzerinde Gevşek Kum var olduğu anlamına gelir. 

PİST ÜZERİNDE KİMYASAL İŞLEM uygulandığı rapor edilirse, küçük numaralı pist tanıtması 
arada bir boşluk “CHEMICALLY TREATED” yazılır. 

RWY 03L CHEMICALLY TREATED.

Örnek: 

Esenboğa Havalimanı RWY 03L/21R pistinin üzerine Kimyasal İşlem uygulandığı anlamına gelir. 

PİST ÜZERİNDE HALİ HAZIRDA BİR KAR KÜTLESİ (KAR YIĞINI) rapor edildiyse; 

bu durum küçük numaralı pist tanıtması bir boşluk “SNOW BANK” bir boşluk sol “L” veya sağ 
“R” veya her iki taraf ise “LR” yazıldıktan sonra merkez hattından metre cinsinden ne kadar uzak-

lıkta olduğu yazılır ve bir boşluk bırakılarak FM CL ifadesi eklenerek tamamlanır. 

RWY 03L SNOW BANK L20 FM CL.

Örnek:
Esenboğa Havalimanı RWY 03L/21R pistinin merkez hattından 20 metre sol tarafta Kar Kütlesi (Kar Yığını) 

var olduğu anlamına gelir. 

21R

03L

20 M
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TAKSİ YOLU ÜZERİNDE KAR KÜTLESİ (KAR YIĞINI) varsa; taksiyolu tanıtması bir boşluk “SNOW 
BANK” şeklinde ifade edilir.  

TWY D/E SNOW BANK.

Örnek: 

Esenboğa Havalimanı D ve E Taksi Yolunda Kar Kütlesi (Kar Yığını) var olduğu anlamına gelir.

PİSTE YAKIN/BİTİŞİK KAR KÜTLELERİ (KAR YIĞINI): Havalimanı kar planındaki yükseklik 
profiline nüfuz etmiş, hali hazırda mevcut bir kar kütlesi (Kar Yığını) var ise bu durum, küçük 
numaralı pist tanıtması ve ardından “ADJ SNOW BANKS”

RWY 03L ADJ SNOW BANKS.

Örnek: 

Esenboğa Havalimanı RWY 03L/21R pistinin kenarında/yakınında Kar Planında belirtilen değeri geçen Kar 
Kütlesi (Kar Yığını) var olduğu anlamına gelir. 

TAKSİYOLU DURUMU: Taksi yolu şartları yetersiz olarak rapor edilmişse, taksi yolu tanıtması 
bir boşluk “POOR” (TWY [n or nn] POOR) şeklinde eğer tüm taksi yollarında aynı yetersiz durum 
söz konusuysa başına “ALL” eklenerek (ALL TWYS POOR) ifade edilir.

TWY D/E POOR.

Örnek: 

Esenboğa Havalimanı D ve E Taksi Yolunun yetersiz olduğu anlamına gelir. 

APRON DURUMU: Apron şartları yetersiz olarak rapor edilmişse, apron tanıtması bir boşluk 
“POOR” (APRON [nnnn] POOR) şeklinde, eğer tüm apronlarda aynı yetersiz durum söz konusuy-
sa başına “ALL” eklenerek (ALL APRONS POOR) ifade edilir.

APRON 1 POOR.

Örnek: 

Esenboğa Havalimanı  Apron 1’ in yetersiz olduğu anlamına gelir. 

FRENLEME İÇİN ÖLÇÜLEN SÜRTÜNME KATSAYISI: Bu rapor edildiğinde, ölçülen sürtünme kat-
sayısını ve sürtünme katsayısı ölçüm cihazını yazınız.

Not: Bu maddedeki değerler, SHGM nezdinde kabul edilebilir ölçüm cihazları ve programı ile 
Devletin ilgili kuruluşu tarafından rapor edilir. (SHT-HES/Ek-17 Bölüm 6)

İLAVE GÖRÜŞLER var ise açık ve net biçimde yazılmalıdır.
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ÖRNEK UYGULAMALAR - 1

• 3/2/5 : RWY 16 Pistinin her üçte birlik kısmı için; 1. Kısım pist durum kodu 3 - 2. Kısım pist durum kodu 
2 -  3. Kısım için ise pist durum kodu 5 dir.

• 50/25/NR :  RWY 16 Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısımda kirletici kapsam yüzdesi %50 dir 
(%26-%50).  - 2. Kısmı için %25’dir (%10-%25). - 3. Kısmı için %10’dan az ise NR olarak belirtilir.

• 06/05/03 : RWY 16 Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısım birikinti derinliği 6mm, -  2. Kısmı için 
birikinti derinliği 5mm - 3. Kısmı için birikinti derinliği 3mm’dir.

• WET SNOW/SLUSH/SLUSH : RWY 16 Pistinin 1. Kısmı için durum açıklaması “Islak Kar (Wet Snow)” 
ikinci ve üçüncü kısmı için durum açıklaması “Sulu Kar (Slush)”dır.

• 40 : RWY 16/34 Pist Genişliği 60 m olsun 40 m temizlenmiş olsun.

03250244 16 3/2/5 50/25/NR 06/05/03 WET SNOW/SLUSH/SLUSH 40
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ÖRNEK UYGULAMALAR - 2

• 2/3/3: RWY 03L Pistinin her üçte birlik kısmı için; 1. Kısım pist durum kodu 2 - 2. Kısım pist durum 
kodu 3 -  3. Kısım için ise pist durum kodu 3 dür.

• 75/100/100:  RWY 03L Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısımda kirletici kapsam yüzdesi %75 dir 
(%51-%75).  - 2. Kısmı için %100 (%76-%100). - 3. Kısmı için %100’dür (%76-%100). 

• 06/12/12: RWY 03L Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısım birikinti derinliği 6mm, -  2. Kısmı için 
birikinti derinliği 12mm - 3. Kısmı için birikinti derinliği 12mm’dir.

• SLUSH/WET SNOW/WET SNOW: RWY 03L Pistinin 1. Kısmı için durum açıklaması “Sulu Kar (Slush)” 
ikinci ve üçüncü kısmı için durum açıklaması “Islak Kar (Wet Snow)”dır.

• 35: RWY 03L/21R Pist Genişliği 45 m olsun 35 m temizlenmiş olsun.

02170455 03L 2/3/3 75/100/100 06/12/12 SLUSH/WET SNOW/WET SNOW 35
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ÖRNEK UYGULAMALAR - 3

• 5/5/5 : RWY 01L Pistinin her üçte birlik kısmı için; 1. Kısım pist durum kodu 5 - 2. Kısım pist durum 
kodu 5 -  3. Kısım için ise pist durum kodu 5 dir.

• 100/100/100 :  RWY 01L Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısımda kirletici kapsam yüzdesi %100 
dür (%76-%100).  - 2. Kısmı için %100 (%76-%100). - 3. Kısmı için %100’dür (%76-%100). 

• NR/NR/O3 : RWY 01L Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısım birikinti Not Reported, -  2. Kısmı için 
birikinti derinliği Not Reported - 3. Kısmı için birikinti derinliği 03 mm’dir.

• WET/WET/WET SNOW : RWY 01L Pistinin 1. ve 2. Kısmı için durum açıklaması “Islak (Wet)” üçüncü 
kısmı için durum açıklaması “Islak Kar (Wet Snow)”dır.

05130236 01L 5/5/5 100/100/100 NR/NR/03 WET/WET/WET SNOW
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ÖRNEK UYGULAMALAR - 4

DİKKAT: Pistteki ıslaklık; kar, sulu kar, buz veya don ile ilişkili ise raporlama (SNOWTAM - ATIS) yapılır. 

DİKKAT: Pistteki ıslaklık; kar, sulu kar, buz veya don ile ilişkili değil ise ATIS’te bilgilendirme yapılır. 

ATIS - Automatic Terminal Information Service (Otomatik Terminal Bilgi Hizmeti); yoğun Havaliman-
larında bir radyo frekansından sürekli olarak döngü halinde yayınlanan, havalimanı koşulları hakkında bilgi-

lendirme yapan önceden kaydedilmiş mesaj. 

01150915 05R 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET

ÖRNEK UYGULAMALAR - 5

DİKKAT: Bir pist veya bir pistin herhangi bir kısmı, kauçuk birikmesi, yüzey dokusunun bozulmalar vb. 
sebeplerle düşük sürtünme özelliğine sahip olabilir.  Pistin minimum sürtünme seviyesinin altında kalması 
durumunda, Pist Islak Olduğunda Kaygan olabileceğine dair NOTAM yayını yapılır.

ÖNEMLİ: Havalimanımızda böyle bir NOTAM yayınlı ise RCC değişecektir.

01150915 03 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR WET/WET/WET
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ÖRNEK UYGULAMALAR – 6

• 5/2/2 : RWY 01L Pistinin her üçte birlik kısmı için; 1. Kısım pist durum kodu 5 - 2. Kısım pist durum 
kodu 2 -  3. Kısım için ise pist durum kodu 2’dir.

• 100/50/50 : RWY 01L Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısımda kirletici kapsam yüzdesi %100 dür 
(%76-%100) - 2. Kısmı için %50 (%26-%50) - 3. Kısmı için %50’dir (%26-%50). 

• NR/08/12 : RWY 01L Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısım birikinti Not Reported -  2. Kısmı için 
birikinti derinliği 08 mm - 3. Kısmı için birikinti derinliği 12 mm’dir.

• WET/STANDING WATER/STANDING WATER : RWY 01L Pistinin 1. Kısmı için durum açıklaması “Islak 
(Wet)” ikinci ve üçüncü kısmı için durum açıklaması “Su Birikintisi (Standing Water)”dir.

01150915 01L 5/2/2 100/50/50 NR/08/12 WET/STANDING WATER/STANDING WATER
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ÖRNEK UYGULAMALAR – 7 

• 3/3/3 : RWY 03 Pistinin her üçte birlik kısmı için; 1. Kısım pist durum kodu 3 - 2. Kısım pist durum kodu 
3 -  3. Kısım için ise pist durum kodu 3 dür.

• 100/100/50 :  RWY 03 Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısımda kirletici kapsam yüzdesi %100 dür 
(%76-%100).  - 2. Kısmı için %50 (%76-%100). - 3. Kısmı için %50’dir (%26-%50). 

• 15/10/12 : RWY 03 Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısım birikinti 15 mm, -  2. Kısmı için birikinti 
derinliği 10 mm - 3. Kısmı için birikinti derinliği 12 mm’dir.

• DRY SNOW/DRY SNOW/DRY SNOW : RWY 03 Pistinin 1. 2. 3. Kısmı için durum açıklaması “Kuru Kar 
(Dry Snow)” dır.

• RWY 03L REDUCED TO 3000.  (RWY 03L 3000‘e indirildi (Notam çekilme şartı)) 

03201135 03 3/3/3 100/100/50 15/10/12 DRY SNOW/DRY SNOW/DRY SNOW
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ÖRNEK UYGULAMALAR – 7 A

03201135 03 3/3/3 100/100/50 15/10/12 DRY SNOW/DRY SNOW/DRY 
SNOW

DİKKAT: Kirletici Kuru Kar (Dry Snow) derinlik ölçümü 3 mm veya daha az / olur ise kod yükselt-
me unutulmamalıdır.

Örneğin 1 saat sonra derinlik seviyesi düşürüldü;

03201235 03 5/5/5 100/100/50 03/NR/NR DRY SNOW/DRY SNOW/DRY SNOW
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ÖRNEK UYGULAMALAR – 8

• 1/0/1 : RWY 03 Pistinin her üçte birlik kısmı için; 1. Kısım pist durum kodu 1 - 2. Kısım pist durum kodu 
0 -  3. Kısım için ise pist durum kodu 1 dir.

• 50/75/50 :  RWY 03 Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısımda kirletici kapsam yüzdesi %50 dir 
(%26-%50).  - 2. Kısmı için %75 (%51-%75). - 3. Kısmı için %50’dir (%26-%50). 

• NR/NR/NR : RWY 03 Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısım birikinti derinliği Not Reported -  2. Kısmı 
için birikinti derinliği Not Reported - 3. Kısmı için birikinti derinliği Not Reported

• ICE/WET ICE/ICE: RWY 03 Pistinin 1. ve 3. Kısmı için durum açıklaması “Buz (ICE)” – 2. Kısmı için durum 
açıklaması “Islak Buz (WET ICE)” dir.

02240152 03 1/0/1 50/75/50 NR/NR/NR ICE / WET ICE / ICE
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ÖRNEK UYGULAMALAR – 8A

02240152 03 1/1/1 50/75/50 NR/NR/NR ICE/ICE/ICE

DİKKAT: Buz üzeri Kuru Kar veya Islak Kar oluşmaya başlamışsa Kod düşürmek gerekir.

Örneğin 1 saat sonra Buz üzeri Kuru Kar veya Islak Kar oluştu;

02240252 03 0/0/0 50/75/50 NR/NR/NR DRY SNOW ON TOP OF ICE/ DRY SNOW ON TOP OF ICE/ 
DRY SNOW ON TOP OF ICE

02240252 03 0/0/0 50/75/50 NR/NR/NR WET SNOW ON TOP OF ICE/ WET SNOW ON TOP OF 
ICE/ WET SNOW ON TOP OF ICE
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ÖRNEK UYGULAMALAR – 9

 

• 4/4/4 : RWY 03 Pistinin her üçte birlik kısmı için; 1. Kısım pist durum kodu 4 - 2. Kısım pist durum kodu 
4 -  3. Kısım için ise pist durum kodu 4 dür.

• 75/100/100 : RWY 03 Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısımda kirletici kapsam yüzdesi %75 dir 
(%51-%75).  - 2. Kısmı için %100 (%76-%100). - 3. Kısmı için %100’dür (%76-%100). 

• NR/NR/NR : RWY 03 Pistinin her üçte birlik kısmı için 1. Kısım birikinti derinliği Not Reported -  2. Kısmı 
için birikinti derinliği Not Reported - 3. Kısmı için birikinti derinliği Not Reported

• COMPACTED SNOW/COMPACTED SNOW/COMPACTED SNOW: RWY 03 Pistinin 1.2.3. Kısmı için durum 
açıklaması “Sıkışmış Kar (Compacted Snow)” dır.

01230645 03 4/4/4 75/100/100 NR/NR/NR COMPACTED SNOW/COMPACTED SNOW/ 
COMPACTED SNOW
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ÖRNEK UYGULAMALAR – 9A 

01230645 03 4/4/4 75/100/100 NR/NR/NR COMPACTED SNOW/ COMPACTED SNOW/ 
COMPACTED SNOW

DİKKAT: Dış ortam sıcaklığı -15 °C ’den daha sıcak ise, kod düşürmek gerekir.

Örnek: 2 saat sonra dış hava sıcaklığı  -11°C  oldu

01230845 03 3/3/3 75/100/100 NR/NR/NR COMPACTED SNOW/ COMPACTED 
SNOW/ COMPACTED SNOW
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ÖRNEK UYGULAMALAR – 9B

01230845 03 3/3/3 75/100/100 NR/NR/NR COMPACTED SNOW/ COMPACTED SNOW/ 
COMPACTED SNOW

DİKKAT: Sıkışmış Kar üzerinde su oluşmaya başlamışsa kod düşürme işlemi yapılır.

Örneğin 1 saat sonra Sıkışmış Kar üzeri sulanma başladı.

01230945 03 0/0/0 75/100/100 NR/NR/NR WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW/ 
WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW/ WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW
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DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı

Esenboğa Havalimanı Havacılık Akademisi

Akyurt / ANKARA

Tel: +90 312 398 00 00 

Fax: +90 312 398 22 83

E-posta: egitim@dhmi.gov.tr
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EĞİTİMİN AMACI;

Havalimanlarımız içerisinde ve çevresinde, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının “Hava Alanları” 
başlıklı 14 sayılı eki ile yayımlanan mânia kriterlerine göre Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığınca belirlenen sahalar dâhilinde; hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi önemli derecede 
engelleyecek, hava seyrüseferi ve havalimanı güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklik-
te; bina, kule, anten, nakil hattı, ağaç vb. tesislerin kurulmasının önlenmesi için yapılacak işlemlerde 
uygulanacak usul ve esasların öğretilmesidir.

Bu eğitim, maniaların kontrolü hakkında aşağıdaki konuları içermektedir:

• Mania nedir? Mania çeşitleri nelerdir?

• Havalimanı yönetimi mania hedefi nedir?

• Havalimanı maniaların kontrolü kapsamında referans alınacak ve kullanılacak ulusal ve uluslara-
rası dokümanlar nelerdir?

• Ulusal ve uluslararası dokümanların içerik maddeleri ve doküman kapsamında yapılacak işlemler
nelerdir?

• Mania planları ve havalimanı yönetimi sorumlulukları nelerdir?

• Havalimanları çevresinde yapılaşma kriterleri ve ilgili genelge ile genelge kapsamında yapılması
gereken bilgilendirme yazıları ve toplantılar nelerdir?

• Seyrüsefer gözetim sistemleri mânia kriterleri ve ilgili yönetmelik ile yönetmelik kapsamında
inşaat sınırlamaları ve RES’ de yapılacak işlemler nelerdir?

• Doğal manialar üzerindeki yapılaşma kuralları talimatı ve talimat kapsamında yapılacak işlemler
nelerdir?

• “Stratejik Öneme Haiz Tesislerin Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Kriterler Talimatı” ve yapılacak
işlemler nelerdir?

• Havalimanı mania sınırlama yüzeyleri, ebatları ve eğimleri nelerdir?

• Havalimanı mania sınırlama yüzeyleri örnek hesaplamaları.

• Hassas yaklaşma pistlerinde uygulanacak iç yaklaşma yüzeyi - iç geçiş yüzeyi - zorunlu olarak
vazgeçilen (balked) iniş yüzeyi nelerdir?

• Baskın yüzey gösterimi ve hesaplama örnekleri.

• Kaldırılamayan maniaların işaretlenmesi, ışıklandırılması ve yayımlanması nasıl yapılır?

• İşaretleme kuralları ve örnekler.

• Işıklandırma kuralları ve örnekler.

• Manialar AIP’de nasıl yayımlanır?

• Havalimanı Başmüdürlüğünün/ Müdürlüğünün mania sorumluluğu nelerdir?

• Havalimanı mania kontrol ekipleri nasıl oluşturulur?

• Havalimanı mania izleme, gözlem ve raporlaması nasıl yapılır?

• Havalimanı mania kontrol ekibi toplantıları ve yapılacak işlemler, kullanılacak formlar ve durum/
gelişme rapor bildirimi nelerdir?

• Havalimanı ve çevresinde yapılacak havacılık çalışması ve gölgelemesi.

• Havalimanı mania kırılabilirliği nedir?

• Havalimanı maniaların kontrolüne ilişkin genel hususlar.

MANİALARIN KONTROLÜ EĞİTİMİ
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TANIMLAR VE KISALTMALAR:

AIP: Bir devlet ya da o devletin yetkili kıldığı makam tarafından yayınlanan, hava seyrüseferine 
temel teşkil eden ve güncel durumu bildiren havacılık bilgi yayınıdır.

CNS Hizmet Sağlayıcısı: Hizmet verdikleri havalimanı veya Türkiye hava sahasında sorumlu olduk-
ları sektör ile sınırlı olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca veya ilgili mevzuat 
uyarınca haberleşme, seyrüsefer ve gözetim alanlarında teknik hizmet sağlama yetkisi verilmiş ku-
rum/kuruluşlardır.

CNS Sistemleri: Haberleşme, seyrüsefer, gözetim sistemleridir.

ED 50 Sistemi: Jeodezik ağların uluslararası iletimi için 2. Dünya Savaşı sonrasında belirlenmiş olan 
jeodezi bilimi ile ilgili bir koordinat sistemi türüdür.

EUR Doc. 015: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından, Avrupa bölgesi ülkelerinde gerçek-
leştirilecek yapılaşmalar öncesinde haberleşme, seyrüsefer ve gözetim sistemleri açısından konunun 
değerlendirilmesinde rehberlik etmesi için yayımlanmış olan dokümandır.

Elipsoit Yüksektik (Geodetik Yükseklik): Söz konusu noktanın içinden elipsoit dış dikme boyunca 
ölçülen, referans elipsoit ile ilgili yüksekliktir. 

Geoid Dalgalanma: Geoid’in, matematiksel referans elipsoidinin üzerindeki (pozitif) veya altında-
ki (negatif) mesafesidir. Not: Dünya Geodetik Sistemi -1984 (WGS-84) ile tanımlanan elipsoid ile ilgili 
olarak, JVGS-84 elipsoid yükseklik ile ortometrik yükseklik arasındaki fark, WGS-84 geoid dalgalanma-
yı temsil etmektedir. 

Havalimanı İşletmecisi: Havalimanı işletiminden sorumlu, meydan komutanlığı haricindeki gerçek 
veya tüzel kişidir.

Kaydırılmış Eşik: Bir pistin başlangıcında bulunmayan bir eşiktir.

Kırılabilir Cisim: Darbe anında, uçağa minimum tehlike oluşturacak şekilde kırılması, eğilmesi 
veya esnemesi öngörülen düşük kütleli bir cisimdir.

KMZ Uzantılı Dosya: Yapılaşmanın gerçekleştirileceği bölgenin veya parselin, haritalandırma ve 
küresel koordinat tespit etme programları aracılığıyla bilgisayar ekranı üzerinde görüntülenmesi için 
kullanılması gereken dosyadır.

Mânia: Uçakların yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki uçağın ko-
runması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ancak hava seyrüseferine 
bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimleri veya bunların bir 
kısmıdır.

Mânia Planı: Genel Müdürlük tarafından Ek-14’te yer alan mânia sınırlama yüzeylerine ilişkin kri-
terler çerçevesinde havalimanları çevresindeki yapılaşma kriterlerini belirlemek üzere hazırlanan ve 
uygulanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı, ilgili Valilik, havalimanı işletmecisi ve ilgili mevzuat kap-
samında her türlü ve ölçekte imar planı yapma yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar ile ilgili diğer tüm 
kuruluşlara gönderilen planıdır. 

Maniadan Arındırılmış Bölge (OFZ): İç yaklaşma yüzeyinin, iç geçiş yüzeylerin ve zorunlu olarak 
vazgeçilen (balked) iniş yüzeyinin üzerindeki hava sahası ve şeridin, hava seyrüseferi için gerekli olan 
düşük kütleli ve kırılabilir şekilde monte edilmiş bir mania dışında herhangi bir sabit manianın ihlal 
etmediği, bu yüzeylerle sınırlandırılan bölümdür.
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RES Talebi: Rüzgâr enerji santrali kurmak amacıyla işlemlere başlamış olan kurum/kuruluşların 
bu Yönetmelikte belirtilen başvuru yolu izlenerek CNS hizmet sağlayıcısına yapmış oldukları görüş 
talebidir.

UTM Koordinatı: Universal Transversal Mercator izdüşümünde altı derecelik dilim esasına göre 
verilen koordinattır.

WGS 84 Sistemi: Konumları X-Y-Z kartezyen koordinatları olarak ya da enlem, boylam ve elipsoit 
yükseklik koordinatları olarak tanımlayan, küresel konum belirleme sistemlerinin kullandığı koordinat 
sistemlerinden bir türüdür.

Zorunlu Olarak Vazgeçilen (Balked) İniş: Mania kılerans irtifa/yüksekliği (OCA/H)’nin altındaki 
herhangi bir noktada beklenmedik bir şekilde vazgeçilen bir iniş manevrasıdır.
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MANİA NEDİR:

Mânia; hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava 
aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ancak hava 
seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimleri 
veya bunların bir kısmı olarak tanımlanmaktadır.

Manialar; doğal ve suni (sabit – hareketli) manialar olarak iki çeşittir.

Doğal Manialar: Mania kriterlerini aşmış kaldırılamayacak ya da kaldırılması çok büyük mali-
yetler gerektiren doğal arazi yapısıdır. (dağlar, tepeler vb.) 



362

13

Suni Manialar: İnsanlar tarafından inşa veya tesis edilmiş, hareketli nesneler dâhil; binalar, 
kuleler, antenler, enerji nakil hatları, (yer altı - yer üstü) vinçler, bacalar, vb. kaldırılabilir veya engel-
lenebilir nesnelerdir. 
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SORULAR

Soru 1- Hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava 
aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ancak hava 
seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimleri veya 
bunların bir kısmı olarak tanımlanan unsura ne denir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 2- Mania kriterlerini aşmış kaldırılamayacak ya da kaldırılması çok büyük maliyetler gerektiren 
doğal arazi yapısı olan dağlar,  tepeler vb.’nin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 3- İnsanlar tarafından inşa veya tesis edilmiş, hareketli nesneler dâhil; binalar, kuleler, antenler, 
enerji nakil hatları, (yer altı- yer üstü) vinçler, bacalar, vb. kaldırılabilir veya engellenebilir nesnelerin 
genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
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Havalimanı Mania Sınırlama Yüzeyi
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Havalimanı Mania Sınırlama Yüzey Ebatları ve Eğimleri:

Annex-14 Mania sınırlama gereklilikleri kapsamında; yaklaşma (iniş) ve kalkış amaçlı pistlerin 
mania sınırlama yüzeylerinin ebatları ve eğimleri bu iki tabloda belirtilmiştir.

Annex 14 / 4.2 Mania Sınırlama Gereklilikleri
Tablo 4-1 Mania Sınırlama Yüzeylerinin Ebatları ve Eğimleri - Yaklaşma Pistleri

YAKLAŞMA PİSTLERİ

PİST SINIFLANDIRMASI

Yüzey ve Ebat a
Aletsiz Kod Numarası

Hassas Olmayan Yaklaşma 
Kod Numarası

Hassas Yaklaşma Kategorisi

I Kod Numarası
II veya III Kod 

Numarası

1 2 3 4 1,2 3 4 1,2 3,4 3,4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

KONİK YÜZEY
Eğim
Yükseklik

%5
35 m

%5
55 m

%5
75 m

%5
100 m

%5
60 m

%5
75 m

%5
100 m

%5
60 m

%5
100 m

%5
100 m

İÇ YATAY YÜZEY
Yükseklik
Yarıçap

45 m
2000 m

45 m
2500 m

45 m
4000 m

45 m
4000 m

45 m
3500 m

45 m
4000 m

45 m
4000 m

45 m
3500 m

45 m
4000 m

45 m
4000 m

İÇ YAKLAŞMA
Genişlik
Eşikten mesafe 
Uzunluk
Eğim

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

90 m
60 m
900 m
%2,5

120 ma

60 m
900 m

%2

120 ma

60 m
900 m

%2

YAKLAŞMA
İç kenar uzunluk
Eşikten mesafe
Sapma (her bir taraf)

Birinci bölüm
Uzunluk
Eğim

İkinci bölüm
Uzunluk
Eğim

Yatay bölüm
Uzunluk
Toplam uzunluk

60 m
30 m
%10

1600 m
%5

-
-

-
-

80 m
60 m
%10

2500 m
%4

-
-

-
-

150 m
60 m
%10

3000 m
%3,33

-
-

-
-

150 m
60 m
%10

3000 m
%2,5

-
-

-
-

140-150 m
60 m
%15

2500 m
%3,33

-
-

-
-

280-300 m
60 m
%15

3000 m
%2

3600 mb

%2,5

8400 mb

15000 m

280-300 m
60 m
%15

3000 m
%2

3600 mb

%2,5

8400 mb

15000 m

140-150 m
60 m
%15

3000 m
%2

12000 mb

%2,5

-
15000 m

280-300 m
60 m
%15

3000 m
%2

3600 mb

%2,5

8400 mb

15000 m

280-300 m
60 m
%15

3000 m
%2

3600 mb

%2,5

8400 mb

15000 m

GEÇİŞ
Eğim %20 %20 %14,3 %14,3 %20 %14,3 %14,3 %14,3 %14,3 %14,3

İÇ GEÇİŞ
Eğim - - - - - - - %40 %33,3 %33,3

ZORUNLU OLARAK VAZGEÇİLEN (BALKED) İNİŞ YÜZEYİ

İç kenar uzunluğu
Eşikten mesafe
Sapma (her bir taraf)
Eğim

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

90 m
c

%10
%4

120 mc

1800 md

%10
%3,33

120 mc

1800 md

%10
%3,33

a. Tüm ebatlar, başka türlü belirtilmedikçe, yatay olarak ölçülür.
b. Değişken uzunluk (bkz.: 4.2.9 veya 4.2.17)
c. Şerit sonuna kadar olan mesafe.
d. Veya pist sonuna, hangisi daha kısa ise.
e. Kod harfi F olduğunda (Tablo 1-1, Sütun (3)), genişlik 155 m’ye kadar yükseltilir. Pas geçme manevra sırasında oluşturulmuş bir yolu muhafaze etmek üzere dümen konutlarını sağlayan dijital avinoikler ile donatılmış F kod harfli uçaklara ilişkin bilgi için bakınız 
Sirküler 301 - Yeni Daha Büyük Uçaklar - Manidan Arındırılmış Bölgelerin İhlali, Operasyon Önlemleri ve Havacılık Araştırması.

Annex 14 / 4.2 Mania Sınırlama Gereklilikleri
Tablo 4-2 Mania Sınırlama Yüzeylerinin Ebatları ve Eğimleri 

KALKIŞ AMAÇLI PİSTLER

Yüzey ve Ebat a Kod Numarası

1 2 3 veya 4

(1) (2) (3) (4)

KALKIŞ TIRMANIŞ

İç kenar uzunluğu

Pist sonundan olan mesafe b

Sapma (her bir taraf)

Nihai genişlik

Uzunluk

Eğim

60 m

30 m

%10

380 m

1600 m

%5

80 m

60 m

%10

580 m

2500 m

%4

180 m

60 m

%12,5

1200 m

1800 m c

15000 m

%2 d

a. Başka türlü belirtilmedikçe, tüm ebatlar yatay olarak ölçülür.

b. Kalkış tırmanış yüzeyi, aşma sahasının uzunluğu belirlenen mesafeyi aştığı taktirde aşma sahasının sonunda başlar.

c. Öngörülen rota, geceleri IMC, VMC halinde yürütülen operasyonlar için 15o ’den büyük uçuş.

d. Bakınız 4.2.24 ve 4.2.26
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Havalimanı Mania Yönetim Hedefi:

• Havalimanlarımızın etkin kullanımı, sınırları içindeki ve dışındaki doğal etkenlerden ve bina, tesis,
donanım, araç, gereç, teçhizat vb. insan yapılaşmalarından büyük ölçüde etkilenmektedir.

• Bu da kalkış ve inişlerdeki mesafelerin ve kalkış ile inişin yapılabileceği meteorolojik şartların
sınırlandırılmasına neden olabilir.

• Bu nedenle yerel hava sahasının belirli alanları, havalimanı çevresinin ayrılmaz parçaları olarak
değerlendirilmelidir.

• Bu alanlardaki manialardan arındırılmışlık derecesi, havalimanının emniyetli ve etkin kullanımı
için pistlerin fiziksel gereksinimleri ve bunlara bağlı görsel yardımcılar kadar önemlidir.

• Havalimanı sınırları içerisinde veya çevresinde mevcut veya planlanan bir yapılaşma, her havali-
manı için oluşturulan mania sınırlama yüzeylerinin amacını ihlal edebilecektir.

• Bu yüzeylerin geniş kapsamlı amacı, bir uçağın tamamen görsel yaklaşma sırasında veya aletli
bir yaklaşmanın görsel bölümü sırasında mâniaların uçağa yaratacağı tehlikelerin minimize edil-
mesidir.

• Havalimanımızın kullanılamaz hale gelmesini önlemek için bu yüzeylerin sürekli kontrole tabi
tutularak maniasız bir yüzey devamlılığı en büyük hedeflerden biri olmalıdır.

Havalimanları Maniaların Kontrolü:

Havalimanı Maniaların Kontrolü Kapsamında Referans Alınacak ve Kullanılacak Ulusal ve Ulus-
lararası Dokümanlar:

• 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

• SHT-Mania (SHGM tarafından hazırlanan) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Havaalanlarından Sivil Hava
Ulaşımına Açık Havaalanlarına İlişkin İnşaat Sınırlamalarına Ait Planların Yapılması, Yayımlanması,
Takip Esasları ve Sorumlu Kuruluşlar Hakkında Talimat

• 24.07.2012 tarih ve B.11.1.SHG.0.10.01.05/2549/1421 sayılı Havaalanları Çevresinde Yapılaşma
Kriterleri Hakkındaki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Genelgesi

• SHGM tarafından yayımlanan Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkın-
da Yönetmelik (SHY-CNS)

• ICAO Annex-14 (Cilt-1) / Doküman 9137 / Doküman 9157

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı (SHT-HES)

• 23.09.1993 Tarih ve 3706 Sayılı Havalimanı Çevresindeki Doğal Manialar Üzerindeki Yapılaşma
Kuralları Talimatı

• T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince dağıtımı yapılan Kamu ve Özel Sektör Tarafından
Yapılacak Stratejik Öneme Haiz Tesislerin Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Kriterler Talimatı

• SHGM tarafından yayımlanan Havaalanı Hizmetleri El Kitabı – 6. Kısım (Maniaların Kontrolü)

• SHGM tarafından 26.01.2018 tarihinde yayımlanan Havaalanları ve Çevresinde Yapılacak Havacılık
Çalışması ve Gölgeleme Talimatı (SHT-HÇG)

• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanları Mânia Kontrol Yönergesi

• Havalimanları Mânia Kontrol Talimatı

• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanları Mânia Kontrol Formu
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Havalimanı Maniaların Kontrolü Kapsamında Referans Alınacak ve 
Kullanılacak Ulusal ve Uluslararası Dokümanlar:

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun İn-
şaat Sınırlamaları başlığı altındaki 47. Maddesinde 
“Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevre-
sinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlene-
cek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dahilin-
de izin alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve 
haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan 
güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yüksek-
likte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk 
dikilmesi, tesis kurulması yasaktır. “

“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havaalanları 
ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini 
tehlikeye düşürebilecek yapı, bina, ağaç, direk gibi 
tesisleri kaldırtabilir. “

“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü belirli manialara 
veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce gö-
rülebilmesi ve tanınabilmesi için gözle görülebilir 
işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin 
konulmasını istemeye yetkilidir. İlgililer de istem 
dairesinde işlem yapmakla yükümlüdür. “

(Değişik: 13/7/2013-6496/27 md.) “Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili kuruluşların da gö-
rüşlerini alarak havaalanları için yukarıda değinilen 
hususları kapsayan planları ve kuralları hazırlar 
ve yayımlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaa-
lanlarından sivil hava ulaşımına açık havaalanlarına 
ilişkin inşaat sınırlamalarına ait planların yapılması, yayımlanması, takip esasları ve sorumlu ku-
ruluşlar Millî Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 
belirlenir.”

(Ek: 13/7/2013-6496/27 md.) “Sivil hava ulaşımına açık olmayan yalnızca askerî kullanımda 
olan havaalanlarında ise Millî Savunma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak bu havaalan-
ları için yukarıda değinilen hususları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayımlar. Yeni yapılacak 
askerî havaalanları hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınır. “

(Değişik: 23/1/2008-5728/431 md.) “Millî Savunma Bakanlığının veya Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğünün yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verdiği emir ve koyduğu yasaklara aykırı hare-
ket eden kişilere, ilgili valilik tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre 
idarî para cezası verilir. Valilik ayrıca ilgili kişiye emir veya yasağın gereğinin yerine getirilmesini 
sağlamaya yönelik azami bir süre verir. Bu süre yazısında, emir ve yasağın gereğinin ilgilisince yeri-
ne getirilmemesinin hukukî sonuçları açıkça belirtilir. Bu süre zarfında emir veya yasağın gereğinin 
yerine getirilmemesi hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammıyla birlikte ilgilisinden tahsil edilmek 
üzere, kamu gücü kullanılarak yerine getirilir. “ denilmektedir.

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU (1) (2)

Kanun Numarası: 2920
Kabul Tarihi : 14/10/1983

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 19/10/1983 Sayı : 18196
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 736

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen

nümerikfihristine bakınız.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1– Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren, ileri teknolojinin uy-
gulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık sahasındaki fa-
aliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini 
sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2– Bu Kanun, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin 
havacılık sahasındaki 
faaliyetlerini kapsar.
Devlet hava araçları, açık hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun kapsamı dışındadır. 
Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanunda geçen; 
a) “Türk Hava Sahası” terimi: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk ka-
rasuları üzerindeki 
sahayı, 
b) “Hava Aracı” terimi: havalanabilen ve havada seyredebilme kaabiliyetine sahip her türlü 
aracı,
c) (Değişik: 12/7/2013-6495/25 md.) “Devlet Hava Aracı” terimi: Devletin askerlik, güvenlik, 
gümrük ve orman 
yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçları,
d) “Türk Sivil Hava Aracı” terimi: Devlet hava araçları tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk 
Devletine veya kamu tüzelkişilerine veya Türk vatandaşlarına ait araçları,
e) “Havaalanı” terimi: Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel 
olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük 
alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,
f) “Ferry Uçuş”terimi: Bir hava aracının yolcu ve yük taşımaksızın; satın alınması veya ki-
ralanmasında tescil 
işlemleri yapılmadan yurda getirilmesi maksadıyla yapılan uçuşlar ile, uçuşa elverişliliğine 
halel getirmeyen kısmi arızalı olarak yapılan uçuşları;
İfade eder. 
——————————
(1) Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (SHY-6B), 14/6/1984 tarih ve 18431 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
(2) Bu Kanunla Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-
nave Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki, sorumluluk, hak ve mu-
afiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana, Başbakanın görevlendireceği Devlet 
Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 
4059 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
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Bu Talimatın amacı; Türk Silahlı Kuvvetle-
rine ait havaalanlarından sivil hava ulaşımına 
açık olanlara ilişkin inşaat sınırlamalarına ait 
planların yapılması, yayımlanması, takip esas-
ları ve sorumlu kuruluşlar ile ilgili usul ve esas-
ları belirlemektir. 

Mânia Planı: Genel Müdürlük tarafından 
(SHGM) Ek-14’te yer alan mânia sınırlama 
yüzeylerine ilişkin kriterler çerçevesinde ha-
vaalanları çevresindeki yapılaşma kriterlerini 
belirlemek üzere hazırlanan ve uygulanmak 
üzere Milli Savunma Bakanlığı, ilgili Valilik, 
havaalanı işletmecisi ve ilgili mevzuat kapsa-
mında her türlü ve ölçekte imar planı yapma 
yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar ile ilgili 
diğer tüm kuruluşlara gönderilen plandır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu talimat 
kapsamında İşletmekte olduğumuz bütün 
havalimanları için ayrı ayrı Havalimanı Mania 
Planlarını hazırlamış ve ilgili kurum ve kuru-
luşlara göndermiştir.

Soru 1- Aşağıdaki şıklardan hangisi 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun İnşaat Sınırlamaları başlıklı 
47. Maddesinde yazılı hükümlerle ilgili yanlış ifade içermektedir.

A) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini
tehlikeye düşürebilecek yapı, bina, ağaç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir.

B) Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belir-
lenecek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dahilinde izin alınmadıkça Hava Trafiği, uçuş güvenliği
ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve
yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır.

C) Sivil hava ulaşımına açık olmayan yalnızca askerî kullanımda olan havaalanlarında Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak bu havaalanları için kanunda değinilen husus-
ları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayımlar.

D) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili kuruluşların da görüşlerini alarak sivil hava ulaşımına açık
havaalanları için kanunda değinilen hususları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayımlar.

SHT-Mania (SHGM Tarafından Hazırlanan) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Havaalan-
larından Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarına İlişkin İnşaat Sınırlamaları-
na Ait Planların Yapılması, Yayımlanması, Takip Esasları ve Sorumlu Kuruluşlar 
Hakkında Talimat
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SHGM Tarafından Hazırlanan Havalimanı Planları Onay ve Yayım Tarihleri
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Mânia Planlarının Takip Esasları ve Sorumlu Kuruluşlar:

Madde 7– (1) Mânia planının uygulanmasından ve takibinden, 
ICAO tarafından1983 yılında yayımlanan Doküman 9137 Kısım 6 nın 
ikinci baskısının 2.2.4 maddesi çerçevesinde “…meydan komutan-
lığı ve havaalanı işletmecisi birinci derecede sorumludur.”

(2) Mânia planının yürürlük tarihinden sonra yapılacak olan her 
türlü ve ölçekte imar planının ve yapılaşmaların, mânia planı kriter-
lerine uygun olması zorunludur. 

(3) Mânia planında yer alan kriterlere aykırı yapılaşmaların olup 
olmadığı Meydan Komutanlığı ve havalimanı işletmecisi tarafından 
sürekli olarak kontrol ve takip edilir. 

(4) Mânia planında yer alan kriterlere aykırı yapılaşmaların tespiti 
halinde Meydan Komutanlığı ve/veya havaalanı işletmecisi tarafın-
dan, bu durumun giderilmesi maksadıyla, 2920 sayılı Türk Sivil Hava-
cılık Kanununun 47 nci maddesi kapsamında ilgili Valilik ve her türlü 
ve ölçekte imar planı yapma yetkisine sahip kurum ve kuruluşlara 
en kısa süre içerisinde resmi yazı ile bildirimde bulunulur. 

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen aykırı duruma ilişkin ilgililerce 
herhangi bir işlemin yapılmaması ve/veya aykırı durumun gideril-
memesi halinde, gerekli işlemlerin yapılması maksadıyla Meydan 
Komutanlığı ve/veya havalimanı işletmecisi tarafından, bu durum 
SHGM’ye yazılı olarak bildirilir. 

(6) Mânia planlarının uygulanması sırasında, mânia planlarında belirtilen kriterlerin yorumlanması 
ile ilgili tereddütlerin hâsıl olması durumunda ilgililer Genel Müdürlüğün görüşüne başvurur. Genel 
Müdürlük yapılan başvuruyu Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlâk ve NATO Güvenlik Yatırımları Dai-
resi Başkanlığının da uygun görüşünü alarak inceler ve ilgilisine nihai görüşünü yazılı olarak bildirilir.

 

Havalimanları Maniaların Kontrolü:

24.07.2012 Tarih Ve B.11.1.Shg.0.10.01.05/2549/1421 Sayılı Havaalanları Çevresinde Yapı-
laşma Kriterleri Hakkındaki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Genelgesi

SHGM tarafından hazırlanan Havalimanı Mania Planları ve Havaalanları Çevresinde Yapılaşma 
Kriterlerinin yazılı olduğu bu genelge özellikle Valilik kanalıyla o ildeki tüm kurum ve kuruluşlara 
dağıtımı yapılarak takibinin sağlanması istenmiştir. 

Not: Havalimanı Başmüdürlüğü/ Müdürlükleri bu Genelge ve diğer mevzuatlar kapsamında, ilgili 
kurum ve kuruluşlara (İl-İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vb.) altı 
ayda bir bilgilendirme yazısı yazılır. 

Her yerel seçim sonucunun açıklanmasından itibaren 1 Ay içerisinde tekrar ilgili belediyelere bilgi-
lendirme yazısı yazılır.

İlgili Kurum/Kuruluşları davet ederek yada ilgili yerlerde toplantı düzenleyerek Mania hususu bil-
gilendirmesi yapılır.
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T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sayı : B.11.1.SHG.0.10.01.05/2549/1421  24/07/2012
Konu : Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri

GENELGE

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 40, 41, 47, 48. maddelerindeki 
ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11. maddesindeki açıklayıcı hükümler doğrultusunda, diğer kurum 
ve kuruluşların görev ve sorumluluk alanlarına giren güvenlik tedbirleri, uçuş emniyet, inşaat sınırlamaları gibi konularda işlem yapmakla yükümlüdür.

Ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından havaalanlarına yapılacak uçuş operasyonlarının emniyetli bir şekilde 
yapılmasını teminen, havaalanları çevresindeki yapılaşmalarla ilgili standart ve tavsiyeler belirlenmiştir. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 47. 
maddesinde “Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dahilinde izin 
alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, 
yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır. Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini 
tehlikeye düşürebilecek yapı, bina, ağaç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir. Ulaştırma Bakanlığı belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce 
görülebilmesi ve tanınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yetkilidir. İlgililer de istem dairesinde 
işlem yapmakla yükümlüdür. Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak havaalanları için yukarıda değinilen hususları kapsayan planları ve 
kuralları hazırlar ve yayınlar. “ hükmü yer almaktadır. 48. madde ise “47 nci maddede konulan sınırlamalar, 5/6/1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan 
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının eklerinde zikredilen standart ve tavsiyelerin altında olamaz. “ hükmünü amirdir.

Bu kapsamda uçuş, can ve mal emniyeti ile havaalanlarında uluslararası standartların sağlanmasına yönelik olarak ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası 
Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) yayımlamış olduğu Annex-14 dokümanı ile bu dokümana ilişkin olarak yayınlanan diğer teknik dokümanlar kapsamında 
havaalanları ve çevresindeki yapılaşma kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterler çerçevesinde 5431 sayılı kanunun 11. maddesi gereği Sivil Havacılık Genel Müdür-
lüğü tarafından sivil havaalanlarına ait mânia planları hazırlanmakta ve yayımlanarak uygulanmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi, havacılık ile ilgili her türlü standardın 
temini, uçuş emniyetini olumsuz etkileyen her türlü unsurun ortadan kaldırılması konularında Ulusal Mevzuatımızdaki düzenlemeler doğrultusunda işlemle-
rin yürütülmesi gerekmektedir.

Ancak, özellikle iniş-kalkış koridorundaki mânia planı kriterlerini ihlal eden yapılaşmaların ileride telafisi mümkün olamayacak boyutlara ulaşarak, havaa-
lanı ve tesislerini kullanılamaz hale getirebileceği bu sebeple başta ilgili belediyeler olmak üzere ilgili tüm kurumların mevzuatın kendilerine verdiği yetki ve 
sorumluluk çerçevesinde mania planlarına hassasiyetle riayet etmeleri, uygulamaları denetlemeleri ve aykırılıkları ortadan kaldırmaları gerektiği değerlen-
dirilmektedir.

Bu nedenle yapılacak uygulamalarda;

1. Havaalanı Mânia Planlarında yer alan iniş-kalkış koridorlarının (ICAO Annex-14’te kriterleri belirtilen ve 15.000 metre boyunca devam eden yaklaşma ve 
kalkış-tırmanış yüzeylerinin) pist başlarından itibaren ilk 6.000 metrelik bölümü içerisinde; her türlü parlayıcı, patlayıcı, akaryakıt tesis ve depoları ile buna 
benzer yapılar ve yoğun duman çıkaracak nitelikteki sanayi tesislerinin planlanmaması ve inşa edilmemesi,
2. Havaalanı Mânia Planlarında yer alan iniş-kalkış koridorlarının pist başlarından itibaren ilk 3.000 metrelik bölümü içerisinde; insanların toplu halde bu-
lundukları hastane, düğün salonu, okul, kongre merkezi, stadyum, otogar, gar binalarının planlanmaması ve inşa edilmemesi,
3. Arazi zemin kotundan itibaren 150 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak tüm yapılar için yapım öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümden izin 
alınması,
4. Havaalanı elektronik ve seyrüsefer yardımcı cihazlarının yayın performanslarının olumsuz etkilenmemesi açısından, Havaalanı Mânia Planları sınırları 
dahilinde yapılacak tüm yapıların çatı kaplamalarında yansıtıcı özellikteki malzemelerin kullanılmaması,
5. Havaalanı Mânia Planları üzerinde belirtilen yükseklik değerleri deniz seviyesine göre belirlenmiş olup, Havaalanı Mânia Planları sınırları dahilinde ya-
pılacak olan imar planı düzenlemelerindeki Hmax yüksekliklerinin, yapıların çatı, baca, anten vb. tüm müştemilat dahil en üst noktasının dikkate alınarak 
belirlenmesi,
6. Havaalanı Mânia Planları sınırları dahilinde yapılacak olan imar planı düzenlemelerinin, 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılması ve yapılacak binalarda gürültü önleyici malzemelerin kullanılması,
7. Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki konularda, havaalanları ve çevresinde yapılacak olan yapılaşmalar için havaalanlarının emniyetini teminen Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğünün görüşüne ihtiyaç duyulması halinde görüşlerin ilgili belediyeler tarafından sorulması ve görüş sorulurken yazı ekinde
a) Görüş sorulacak parsel yada bölgenin köşelerine ait ED50 sistemine göre 3 derecelik UTM koordinatlarının (X, Y, Z)
b) Görüş sorulacak parsel yada bölgenin köşelerine ait WGS84 sistemine göre Coğrafi koordinatların (Derece-Dakika-Saniye cinsinden Enlem ve Boylam)
c) Görüş sorulacak parsel yada bölgenin deniz seviyesine göre metre cinsinden maksimum zemin kotunun
d)Çatı, baca, anten, vb. tüm müştemilat dâhil zemin seviyesinden itibaren metre cinsinden planlanan maksimum yapı yüksekliğinin
e) Çatı, baca, anten. vb. tüm müştemilat dâhil deniz seviyesine göre metre cinsinden planlanan maksimum yapı yüksekliğinin
gönderilmesi,
8. Yukarıda belirtilen hususların ve mania planlarının imar planlarına işlenerek ilgili belediyelerce hassasiyetle takibinin yapılması ve yanlış veya eksik uygu-
lamalara sebebiyet verilmemesi, aksi taktirde bu konuda olabilecek tüm olumsuzluklardan birinci derecede belediyelerin sorumlu olacağı,
9. Ayrıca, havaalanı mânia planları sınırları dahilinde kalan bölgelerde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un uygu-
lanması sırasında, dönüşüm projelerinin, uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanmasını ve ileride havaalanlarımızın kullanılamaz hale gelmesinin önlenmesini 
teminen 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47. maddesi hükümleri kapsamında yayımlanan havaalanı mânia planı kriterlerine uygun şekilde hazır-
lanması ve uygulanması,
10. Yukarıda belirtilen hususların, imar düzenlemeleri bakımından diğer başka mevzuat ile plan yapma yetkisinin belediyeler yerine başka kurum ve/veya 
kuruluşlarda olduğu yerlerde, belediyeler yerine bu kurum ve/veya kuruluşlarca yerine getirilmesi,
hususlarına hassasiyetle uyulması ve gereğinin buna göre ifası ile valiliklerce bu Genelgenin ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılarak takibinin 
sağlanması, 26.06.2007 tarihinde B.11.1.SHG.0.10.01.05-610-20000 sayılı Havaalanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterlerine İlişkin Genelge’nin yürürlükten 
kaldırıldığının bilinmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. 

Binali YILDIRIM
Bakan
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Soru 1- Havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilecek yapı, 
bina, ağaç, direk gibi tesisleri kaldırmaya yetkili kurum hangisidir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 2- Belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve tanınabilmesi 
için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yetkili ma-
kam aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 3- Millî Savunma Bakanlığının veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yukarıdaki fıkralar (ma-
nialarla ilgili) hükümlerine göre verdiği emir ve koyduğu yasaklara aykırı hareket eden kişilere, ilgili 
valilik tarafından hangi yaptırımlar uygulanır?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
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Soru 4- Mânia planının uygulanmasından ve takibinden, ICAO tarafından1983 yılında yayımlanan Do-
küman 9137 Kısım 6’ nın ikinci baskısının 2.2.4 maddesi çerçevesinde birinci derecede sorumlu olan 
kişi (ler) ya da kurum (lar) hangileridir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 5- Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Genelgesi’ne göre Havaalanı Mania Planlarında yer alan iniş-kalkış koridorlarının pist baş-
larından itibaren ilk kaç metrelik bölümü içerisinde her türlü parlayıcı, patlayıcı, akaryakıt tesis ve 
depoları ile buna benzer yapılar ve yoğun duman çıkaracak nitelikteki sanayi tesislerinin planlanması 
ve inşa edilmesi yasaktır?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 6- Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Genelgesi’ne göre Havaalanı Mania Planlarında yer alan iniş-kalkış koridorlarının pist başla-
rından itibaren ilk kaç metrelik bölümü içerisinde insanların toplu halde bulundukları hastane, düğün 
salonu, okul, kongre merkezi, stadyum, otogar, gar binalarının planlanması ve inşa edilmesi yasaktır?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
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Soru 7- Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkındaki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Genelgesi’ne göre arazi zemin kotundan en az kaç metre yükseklikteki yapılar için Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 8- Havalimanı Başmüdürlüğü/ Müdürlükleri Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkın-
daki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Genelgesi ve diğer mevzuatlar kapsamında, ilgili 
kurum ve kuruluşlarla (İl-İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vb.) en az 
ne kadar zamanda bir bilgilendirme toplantısı düzenlemelidir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 9- Havalimanı Başmüdürlüğü/ Müdürlükleri Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri Hakkın-
daki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Genelgesi ve diğer mevzuatlar kapsamında, ilgili 
kurum ve kuruluşlara (İl-İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vb.) her yıl 
hangi zamanda bir bilgilendirme yazısı yazmalıdır?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
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Havalimanları Maniaların Kontrolü:

23.09.1993 Tarih ve 3706 Sayılı Havalimanı Çevresindeki Doğal Manialar Üzerindeki Yapılaş-
ma Kuralları Talimatı (SHT-150/5300)

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIK MAKAMINA

Ülkemiz  sınırları içindeki havaalanı ve heliportlar çevresinde 
hava araçlarının emniyetle uçuş yapabilmelerine imkan verecek şekilde 
manialardan arındırılmış sahalar belirleyerek korumak ve meydanların 
kullanılmaz hale gelmesini önlemek amacıyla Doğal Manialar üzerin-
de oluşturulacak yapılaşma ile ilgili olarak bundan böyle uygulanacak 
esas ve kriterleri belirlemek üzere bir örneği EK› te sunulan Havacılık 
Talimatı (SHT-150/5300) hazırlanmıştır.

Yapılacak çalışmalarda uygulamacı kuruluşlar arasında zaman 
zaman ortaya çıkan problemli durumların çözüme kavuşturulması ama-
cıyla genel prensiplerin belirlendiği “havaalanları Çevresindeki Doğal 
Manialar Üzerinde Yapılaşma Talimatı” nın uygulanması hususunu 
olurlarınıza arz ederim.

EK : SHT-150/5300

A. Kayahan KABADAYI
Genel Müdür

UYGUNDUR 23/9/1993

Yüksel DİNÇER
Müsteşar Yardımcısı

SAYI:   B.11.0.SHG.0.12.00.01/3706
KONU: Talimat Hakkında.

Ankara 23/9/1993
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T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

AMAÇ

MADDE 1 - Bu talimatın amac, Türkiye sınırları 
içinde sivil havaalanları ve heliportların çevrsinde 
doğal mania teşkil eden topoğrafya üzerinde ge-
liştirilecek yapılaşmalar için uygulanacak esas ve 
kriterleri belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2- Bu talimat, havaalanı ve heliport çev-
resinde doğal manialar üzerinde, bina havai ener-
ji hattı, haberleşme hattı, direk, kule gibi yapıları 
yapmak, yaptırmak isteyen özel veya tüzel kişiler 
ile bölgenin imar planlarını yapan, yaptıran, uygu-
layan, Belediye, kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3-

Mania:
Mania planında mania tahdit yüzeyleri ile belirti-
len irtifa limitlerini geçen doğal veya yapay her 
türlü yükseltiler.

Mania Planı:
Havaalanları ve heliportların çevresinde havaaraç-
larının emniyetle uçabilmelerine imkan verecek 
şekilde manialardan arındırılmış bir hava sahası 
belirliyerek muhafaza etmek ve oluşacak mania-
lar nedeniyle havaalanının veya heliportun kulla-
nılamaz hale gelmesi önlemek amacıyla, bir seri 
mania tahdit yüzeylerinin belirtildiği, Ulaştırma 
Bakanlığınca hazırlanmış veya onaylanmış plan-
lardır.

Mania Tahdit Yüzeyi:
Havaalanı ve çevresini içine alan mania planında, 
manialar tarafından ihlal edilmemesi istenen böl-

gelerin sınırlarını ve bu bölgelerde yapılaşma mü-
saade yüksekliklerini gösteren düzlemlerdir. 

Doğal Mania:
Mania Planında belirtilen mania tahdit yüzeyini 
delen arazi parçalarının mania müsaade limitlerini 
aşan kısımları.

Yaklaşma Yüzeyi:
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının 14 Sa-
yılı Ek’inde tanımlandığı ve tarif edildiği gibidir.

Kalkış Tırmanış Yüzeyi:
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının 14 Sa-
yılı Ek’inde tanımlandığı ve tarif edildiği gibidir.

Geçiş Düzlemi:
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının 14 Sa-
yılı Ek’inde tanımlandığı ve tarif edildiği gibidir.

Doğal Mania Tepe Noktası:
Mania planında topoğrafya ile mania tahdit düz-
lemlerinin ara kesiti olarakl tanımlanan kapalı alan 
içinde tesbit edilen en yüksek nokta, doğal mania 
tepe noktasıdır. Mania planında doğal mania ola-
rak gösterilen her kapalı alan için ayrı ayrı mania 
tepe noktaları belirlenecektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Esaslar

YAKLAŞMA ve KALKIŞ DÜZLEMİ ÜSTÜNDE

MADDE 4- Pistin uzunluğuna ve yaklaşma pisti  
sınıflandırılmasına göre, yaklaşma ve kalkış tır-
manış düzlemlerinin pist şerit saha sonundan veya 
başlangıcından itibaren aşağıdaki tabloda belirti-
len uzunluklara kadar olan bölümlerindeki doğal 
mania teşkil eden bölgede hiç bir yapılaşmaya mü-
saade edilmeyecektir.

HAVACILIK TALİMATI

HAVAALANLARI ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL MANİALAR
ÜZERİNDE YAPILAŞMA KURALLARI

SHT-150/5300 EYLÜL 1993



377

28

PİST UZUNLUĞU

YAKLAŞMA PİSTİ 
SINIFLANDIRIL-
MASI

800m. den küçük 800 ile 1200 1200 ile 1800 1800m. den bü-
yük

Aletsiz
1600 m. 2500 m. 3000 m. 3000 m.

Hassas Yaklaşmasız
2500 m. 2500 m. 3000 m. 3000 m.

Hassas Yaklaşmalı
3000 m. 3000 m. 3000 m. 3000 m.

Yaklaşma ve Kalkış Tırmanış düzlemlerinin yukarıdaki tabloda belirtilen uzunluklardan sonraki 
bölümlerinde kalan doğal manianın tepe noktası kotundan aşağıya doğru 15inci  metre irtifaya 
kadar hiçbir yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir. Diğer kısımlarda 1 (bir) katlı (max. H=3.50 
metre) bina yapılabilir.

GEÇİŞ DÜZLEMİ ÜZERİNDE

MADDE 5- Geçiş düzlemini delen doğal manialar üzerinde seyrüsefer amaçlı maniaların dışında 
hiçbir yeni yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir.

İÇ YATAY VE KONİK DÜZLEM ÜZERİNDE

MADDE 6- İç yatau ve konik düzlemleri ihlal eden doğal manialar üzerinde, binanın tepe noktası 
kotunun doğal manianın tepe noktası kotunu aşmamak üzere iki katlı (max. H= 6.50 metre) yapı-
laşmaya müsaade edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Esasları

MANİA PLANLARINA İŞLENMESİ

MADDE 7- Bu talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak tüm mania planlarındai ikinci-
bölümde belirtilen Temel Esaslar doğrultusunda, öngörülen yapılaşma kriterleri gösterilecektir.

YÜRÜLÜKTEKİ MANİA PLANLARI İÇİN 
UYGULAMA ŞEKLİ

MADDE 8- Mania planı hazırlanarak limitleri imar planında işlenmiş bulunan bölgelerde uygu-
lamaya mevcut şekliyle devam edilecektir. Bu planlar üzerinde Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğü 
tarafından bu talimat doğrultusunda revizyonlar yapılabilir.



378

29

23.09.1993 Tarih ve 3706 Sayılı Havalimanı Çevresindeki Doğal Manialar Üzerindeki Yapılaş-
ma Kuralları Talimatı (SHT-150/5300)

Talimatın Amacı: Ülkemiz sınırları içindeki havalimanı ve heliportlar çevresinde hava araçların 
emniyetle uçuş yapabilmelerine imkân verecek şekilde mânialardan arındırılmış sahalar belirleyerek 
korumak ve meydanların kullanılmaz hale gelmesini önlemek amacıyla doğal mânialar üzerinde oluş-
turulacak yapılaşma ile ilgili olarak esas ve kriterleri belirlemektir.

Doğal Mânia: Mânia planında belirtilen, mânia tehdit yüzeyini delen arazi parçalarının mânia mü-
saade limitlerini aşan kısımlarıdır.

Doğal Mania Tepe Noktası: Mania planında, topoğrafya ile mania sınırlama düzlemlerinin ara 
kesiti olarak tanımlanan kapalı alan içinde tespit edilen en yüksek nokta, doğal mania tepe noktası-
dır. Mânia planında doğal mânia olarak gösterilen her kapalı alan için ayrı ayrı mânia tepe noktaları 
belirlenecektir.
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İÇ YATAY VE KONİK DÜZLEM İHLALİ
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Talimata Göre; Yaklaşma ve Kalkış Düzlemi Üstünde; 

Pistin uzunluğuna ve yaklaşma pisti sınıflandırılmasına göre, yaklaşma ve kalkış tırmanış düz-
lemlerinin pist şerit saha sonundan veya başlangıcından itibaren, aşağıdaki tabloda belirtilen uzun-
luklara kadar olan bölümlerindeki doğal mânia teşkil eden bölgede hiçbir yapılaşmaya müsaade edil-
meyecektir.

Yaklaşma ve kalkış tırmanış düzlemlerinin aşağıdaki tabloda belirtilen uzunluklardan sonraki bö-
lümlerinde kalan doğal mânianın tepe noktası kotundan aşağıya doğru 15 inci metre irtifaya 
kadar hiçbir yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir. Diğer kısımlarda 1 (bir) katlı (max. H=3.50 
metre) bina yapılabilir.

Geçiş Düzlemi (Yüzeyi) Üzerinde;

Geçiş düzlemini delen doğal mânialar üzerinde, seyrüsefer amaçlı mâniaların dışında hiçbir 
yeni yapılaşmaya müsaade edilmez. 

PİST UZUNLUĞU

Yaklaşma Pisti 
Sınıflandırılması

800 metreden 
küçük

800 ile 1200 1200 ile 1800
1800 metreden 

büyük

Aletsiz 1600 m 2500 m 3000 m 3000 m

Hassas Yaklaşmasız 2500 m 2500 m 3000 m 3000 m

Hassas Yaklaşmalı 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m
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İç Yatay Ve Konik Düzlem (Yüzey) Üzerinde;

İç yatay ve konik düzlemleri ihlal eden doğal mânialar üzerinde, binanın tepe noktası kotunun 
doğal mânianın tepe noktası kotunu aşmamak üzere iki katlı (max. H= 6.50 metre) yapılaşmaya 
müsaade edilebilir. 

Soru 1- 23.09.1993 Tarih ve 3706 Sayılı Havalimanı Çevresindeki Doğal Manialar Üzerindeki Yapılaş-
ma Kuralları Talimatında (pistin uzunluğuna ve yaklaşma pisti sınıflandırılmasına göre) pist şerit saha 
sonu/başından itibaren yaklaşma ve kalkış tırmanış düzlemlerinin belirli mesafeye kadar olan bölüm-
lerinde doğal mânia mevcutsa, bunlar üzerinde hiçbir yapılaşmaya müsaade edilmez.

3000 metre uzunluğunda hassas yaklaşmalı bir pist için bu mesafe kaç metredir?

Cevap: …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................

1800 metreden büyük ve hassas yaklaşmasız pistler için bu mesafe kaç metredir?

Cevap: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………......……………………
…………………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................

Soru 2- 3000 metre uzunluğunda hassas yaklaşmalı bir pistin bulunduğu havalimanında, yaklaşma 
konisi içinde bulunan doğal mania üzerinde, doğal manianın tepe noktasından ......... metreye aşağıya 
kadar olan kısımda yapılaşmaya müsaade edilmezken, doğal manianın daha aşağıda kalan kısımla-
rında verilebilecek yapılaşma müsaadesi (H max) .......... Yüksekliğindedir?

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken mesafeler hangisidir?

Cevap: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………................................
........……………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………….........................................................
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HİZMETE ÖZEL

T.C.
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı

Sayı :  35188983-951.04.15-20258-4   
04/10/2014
Konu :  Önemli Tesis Kriterleri

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞINA

İlgi : a) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
   b) 83/5949 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

 

 İlgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
tarafından yurt içinde yapılacakstratejik öneme haiz tesislerin coğrafi konumu ve yer seçimi safha-
sında, askeri gerekler yönünden Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşünün alınmasını öngör-
mektedir.

 Bu tesislerden, yapımı Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşüne bağlı olacakla-
rın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak esas ve kriterler, her yıl ilgi (b) Yönetmelik gere-
ğince tespit edilmektedir.

 Yapılan çalışmalarda güncelleştirilen “ Önemli Tesis Kriterleri” ektedir.
Uygulamaların buna göre yapılmasını rica ederim.

    Ahmet DAVUTOĞLU
            Başbakan

Ek: Önemli Tesis Kriterleri (3sayfa)

Dağıtım:
Özel Dağıtım Listesi

T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince dağıtımı yapılan Kamu ve 
Özel Sektör Tarafından Yapılacak Stratejik Öneme Haiz Tesislerin Belirlen-
mesinde Uyulacak Esas ve Kriterler Talimatı

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Böl-
geleri Kanunu ve bu kanun kapsamında 
hazırlanan Yönetmelik gereği Havaliman-
larımız; Kamu ve Özel Sektör Tarafından 
Yapılacak Stratejik Öneme Haiz Tesislerin 
Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Kriterler 
Talimatı kapsamında yer almaktadır.

Gelen talimata göre;

Tüm sivil ve askeri havalimanlarının 
referans noktasından veya ana pist mer-
kez hattından itibaren 20 km’lik bir alan 
içerisinde yapılacak kamu ve özel sektöre 
ait ağır sanayi tesisleri ile toprak sanayi 
tesisleri (çimento, kiremit, tuğla, seramik 
vb.) ve aynı hattan itibaren arazi yapı-
sına göre 8-10 km’lik alan içerisinde 
inşa edilecek 380 KV ve daha yukarı 
gerilimlerdeki enerji nakil hatları için 
Genel Kurmay Başkanlığının olumlu 
görüşü gereklidir.

Soru 1- Havalimanı Manialarının Kontrolü kapsamında enerji nakil hatları hariç tüm sivil ve askeri ha-
valimanlarının referans noktasından veya ana pist merkez hattından itibaren .........’lik bir alan içerisin-
de yapılacak kamu ve özel sektöre ait ağır sanayi tesisleri ile toprak sanayi tesisleri (çimento, kiremit, 
tuğla, seramik vb.) için ................................................ olumlu görüşü gereklidir?

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken mesafe ve kurum/kuruluş hangisidir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...

Soru 2- Havalimanı Manialarının Kontrolü kapsamında enerji nakil hatları hariç tüm sivil ve askeri 
havalimanlarının referans noktasından veya ana pist merkez hattından itibaren arazi yapısına göre 
……… km’lik alan içerisinde inşa edilecek 380 KV ve daha yukarı gerilimlerdeki enerji nakil hatları için 
……………………………. olumlu görüşü gereklidir?

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken mesafe ve kurum/kuruluş hangisidir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………......
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Mania Sınırlama Yüzeyleri:

Mania kriterleri ICAO An-
nex-14 Bölüm-4 maniala-
rın kısıtlaması ve kaldı-
rılması hususundaki 
kriterleri tanımlan-
mış ayrıca mania 
sınırlama yüzey-
lerini ise şekiller-
le  belirtmiştir. 

Amacı, havali-
manlarımızda öngö-
rülen uçak operasyon-
larının emniyetli bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi ve havali-
manı etrafındaki maniaların büyümesi ne-
deniyle havalimanlarının kullanılamaz hale gelmesini önlemek için havalimanı çevresinde maniadan 
arındırılmış hava sahasını tanımlamaktır. 

Bu amaçla manialara sınır getiren bir seri mania sınırlama yüzeyleri oluşturmuştur. Bunlar;

• Şerit Saha

• Geçiş Yüzeyi

• İç Yatay Yüzey

• Konik Yüzey

• Yaklaşma Yüzey

• Kalkış – Tırmanış Yüzeyi
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Şerit Saha:

Pist merkez hattından her iki tarafa 75 (70) ve/veya 150 (140)’şer metre genişliğinde ve pist 
sonunda - mevcut olsun olmasın- pist referans koduna uygun uzunlukta “Durma Uzantısı”(Stopway) 
uzunlukları da dâhil olmak üzere pist boyunca uzanan dikdörtgen şeklinde bir sahadır. 

Referans Kodu 1-2 olan pistler için; dikkate alınacak genişlik 75 (70) metre, referans kodu 3-4 olan 
pistler için ise 150 (140) metredir. 

Referans Kodu 1-2 olan pistler için dikkate alınacak stopway uzunluğu 30 metre, referans kodu 3-4 
olan pistler için ise stopway uzunluğu 60 metredir. 

Pist şeridi üzerinde bulunan ve uçakları tehlikeye sokabilecek herhangi bir cisim, mania olarak 
değerlendirilmeli ve uygulanabildiği kadarıyla kaldırılmalıdır.

Hava seyrüseferi için gerekli olan ya da uçak emniyeti açısından gereklilik arz eden ve pist şeridi 
üzerinde konumlandırılması şart olan, kırılabilme özelliğini yerine getiren görsel yardımcılar dışında 
hiçbir sabit cismin bir pist şeridi üzerinde bulunmasına izin verilmeyecektir:  

a) Kod numarasının 4 ve kod harfinin F olduğu durumlarda; bir hassas yaklaşma pisti CAT I, II 
veya III’ün pist merkez hattının 77,5 m dahilinde veya 

b) Kod numarasının 3 veya 4 olduğu durumlarda; bir hassas yaklaşma pisti CAT I, II veya III’ün 
pist merkez hattının 60 m dahilinde veya 

c) Kod numarasının 1 veya 2 olduğu durumlarda; bir hassas yaklaşma pisti CAT I’in pist merkez 
hattının 45 m dahilinde 

Pistin iniş veya kalkış için kullanımı esnasında pist şeridinin bu bölümünde hiçbir hareketli cisme 
izin verilmeyecektir. 

Şerit saha içerisinde kalan arazi yüksekliği (kotu)  pist en kesitinde  pist kotunu geçemez. (!) 

Not: Şerit Sahası 140 yayınlanan Havalimanı hesaplamalarında 
dikkat edilmelidir.
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Geçiş Yüzeyi:

Pistin yan yüzeyine paralel, şerit saha bitiminden başlayarak  %14.3 eğim ile yükselerek yakla-
şık 315. metreye çizilen paralel çizginin yaklaşma ve kalkış yüzeyini kesen  kısımlarda biten yüzeydir.  

Geçiş yüzeyinin ulaştığı maksimum yükseklik; pist referans noktası 0 alınırsa, geçiş yüzeyinin 
bittiği noktada 45 metreye ulaşır. Bu aynı zamanda iç yatay yüzey kotudur. 
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Geçiş yüzeyindeki yapılaşmaların, geçiş yüzeyi limitlerini aşmaması gerekir. (%14.3)

Geçiş Yüzeyindeki hesaplamalar yapılaşma istikametindeki pist orta noktası kotu esas alınır. Bu 
yüzey iç yatay yüzey kotunda sona erer.

Örnek: Geçiş yüzeyi içerisinde yer alan pist merkez hattına dik olarak 300 metre mesafede ya-
pılması istenen ve arazi zemini üzerinden 25 metre uzunluktaki elektrik direğinin mania oluşturup 
oluşturmayacağını hesaplayınız? (Pist orta kodu ve dikilecek direğin zemin kodu aynıdır)

X2 Geçiş yüzeyinde bulunmakta olup;

Şerit Saha : 150 X %0= 0

Geçiş Yüzeyi : 100 X %14,3= 14,3 m

0+14,3m = 14,3 m

Kod farkı için ekleme – çıkarma

yapılmaz.

300 m

Pist (RWY) 3000 X 45 (Pist Rakımı 100 m)

X2

Pist merkez hattına olan mesafesi 250 m olan bu noktada yapılacak herhangi bir 
yapılaşmanın yüksekliği kaç metre olmalıdır? (Noktanın rakımı 100 m)
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Soru 1- Mania tahdit yüzeyleri kapsamında havalimanı kategorisinin 4F olduğu pistler hariç, kategorisi 

3 veya 4 olduğu durumlarda, Pistin iniş veya kalkış için kullanılması esnasında pist merkez hattının ne 

kadar yakınında herhangi bir hareketli cisme izin verilmez?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 2- Geçiş Yüzeyi; pistin yan yüzeyine paralel, şerit saha bitiminden başlayarak  %........ eğim ile 

yükselerek pist rakımı ve düzlem kodu (0) olarak baz alındığında ......... metreye çizilen paralel çizginin 

yaklaşma ve kalkış konisini kesen kısımlarda biten yüzeydir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken mesafe bilgileri hangisidir?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 3- Geçiş yüzeyinin ulaştığı maksimum yükseklik,  pist referans noktası  0 alınırsa geçiş yüzeyinin 

bittiği yükseklik ……..... metreye ulaşır. Bu aynı zamanda iç yatay yüzey kotudur.

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..



388

39

Soru 4- Belirtilen noktada yapılması planlanan, pist merkez hattına uzak-
lığı 450 m olan ve  40 m inşaat yüksekliğine sahip Teknik Blok ve Kulenin 
zemin kotu 1210 metredir.

Pist zemin kotu: 1209 olduğuna göre Teknik Blok ve Kule inşaatının mania 
olup olmadığını belirtiniz?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….......................................................................................

Soru 5- Şerit saha sonundan itibaren başlayarak pist merkez hattı doğrultusunda 400 metre yatay 
mesafede ve bu mesafeye dik açı yapacak şekilde 300 metre dikey mesafede yer alan 25 metre yük-
sekliğe sahip olması planlanan binanın mania olup olmadığını hesaplayınız?

Pist zemin kotu ve Bina zemin kotu (100 Metre) – 400. m Yatay mesafedeki zemin kodu (94 Metre)

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...

Soru 6- 2500 X 45 metre ebatlarında olan bir havalimanı pist merkez hattına göre dik konumda olan ve 
merkez hattına 350 metre mesafede bulunan bir arazide 20 metre yüksekliğe sahip bir cami minaresi 
yapılması planlanmaktadır. Söz konusu yapılaşmanın mania oluşturup oluşturmayacağını hesaplayınız.

Pist zemin kotu 20 Metre - Arazi zemin kotu 25 Metre

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….......................................................................................
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G
eçiş Yüzeyi

%
14,3 Eğim

İç Yatay Yüzey
Eğim

 %
0

İç Yatay Yüzey
Eğim

 %
0

Bu yüzey içerisinde m
aksim

um
 

45 m
 yüksekliğinde 

yapılaşm
aya izin verilir.

315 m315 m

G
eçiş Yüzeyi

%
14,3 Eğim

İç Yatay Yüzey:
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İç Yatay Yüzey:

Pist referans noktası esas alınarak yarıçapı  4000 metre (4 km) olan bir dairedir. Bu dairenin  içe-
risinde kalan şerit saha, yaklaşma ve  kalkış yüzeyleri ile geçiş yüzeyi dışında kalan kısımlardan oluşur. 

En fazla 45 metrelik yapılaşmaya müsaade edilir. (Pist koduyla arazi kodu arasındaki fark 0  
(sıfır) metre olarak kabul edildiğinde.)

İç Yatay Yüzey

Pist Merkez Hattından 4 Km Pist Merkez Hattından 4 Km

İç Yatay Yüzey

Eğim %0Eğim %0

45 m

45
 m

45
 m

45 m

Yaklaşma ve Kalkış Yüzeyi

Yaklaşma ve Kalkış Yüzeyi

İç Yatay Yüzey
Eğim %0 Max: 45 m

Şe
rit

 S
ah

a Şerit Saha

İç Yatay Yüzey
Eğim %0 Max: 45 m

Ge
çiş

 Yü
ze

yi Geçiş Yüzeyi

Eğim: 14.3 Eğim: 14.3Pist
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İÇ YATAY DÜZLEM İHLALİ
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Geçiş Yüzeyi 
%14,3 Eğim

3200 m

İç Yatay Yüzey
Eğim %0

31
5 

m
31

5 
mGeçiş Yüzeyi

%14,3 Eğim

4 Km

Örnek: Pist merkez hattına dik ve 3200 metre mesafede yapılması istenen, arazi zemini üstünden 
38 metre uzunluğundaki caminin mania oluşturup oluşturmayacağını hesaplayınız?                         

(Pist Zemin Kodu: 400 m / Yapılacak caminin zemin kodu: 412 m)  

Pist Merkez Hattından 4 Km Pist Merkez Hattından 4 Km

45 m

45
 m

45
 m

45 m



393

44

Soru 1- Pist merkez hattına dik ve 3900 metre mesafede arazi zemini üzerinden 45 metre yükseklikte 
yapılması planlanan binanın mania oluşturup oluşturmayacağını hesaplayınız.

Pist zemin kotu 900 m - Arazi zemin kotu 895 m

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

Soru 2- Pist merkez hattına dik ve 3500 m mesafede yer alan 25 m yüksekliğinde ağacın mani tekil 
edip etmediğini belirtiniz?

Pist zemin kotu 100 Metre - Ağaç arazi zemin kotu 130 Metre

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

Soru 3- Havalimanı mania planına göre iç yatay yüzeyde yer alan ve pist merkez hattına 2300 metre 
mesafede bulunan bir alanda 40 metre yüksekliğinde enerji nakil hattı direği dikilmek istenmektedir. 
Söz konusu direğin mania teşkil edip etmediğini hesaplayınız?

Pist zemin kotu 1330 Metre - Arazi zemin kotu 1340 Metre

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
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Konik Yüzey:

Pist referans noktası esas alınarak yarıçapı 6000 metre (6 km) olan bir dairedir. 

Bu dairenin içerisinde kalan; şerit saha, yaklaşma ve kalkış yüzeyleri, geçiş yüzeyi ile iç yatay yüzey 
dışında kalan  kısımlardan oluşur. 

Konik Yüzey; iç yatay yüzeyin bitiği yerden başlayarak, % 5 eğim ile yükselerek 2000 metre (2km) 
devam eder. 

İç Yatay Yüzeyde maksimum yükseklik 45 metre olduğundan, konik yüzey 45 metreden başlayarak 
%5 eğimle (2000 X %5= 100 metre ) 145 metreye ulaşır.

Geçiş Yüzeyi 
%14,3 Eğim

İç Yatay Yüzey
Eğim %0

31
5 

m
31

5 
mGeçiş Yüzeyi

%14,3 Eğim

4 Km

4 Km

6 
Km

6 Km

2 Km

2 Km

İç Yatay Yüzey
Eğim %0 Max: 45 m

Konik Yüzey
Eğim %5

Konik Yüzey
Eğim %5

Konik Yüzey Pist Merkez Hattından 6 Km

45 m

45
 m

45
 m

45 m

Konik Yüzey Pist Merkez Hattından 6 Km

İç Yatay Yüzey Pist Merkez Hattından 4 Km

Konik Yüzey Konik Yüzey

İç Yatay Yüzey Pist Merkez Hattından 4 Km

14
5 

m

2 Km2 Km

14
5 

m

Eğim %5 Eğim %5İç Yatay Yüzey Geçiş Yüzey
Geçiş

 Yüzey
İç Yatay Yüzey
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Yaklaşma ve Kalkış Yüzeyi

Yaklaşma ve Kalkış Yüzeyi

İç Yatay Yüzey
Eğim %0 Max: 45 m

Şe
rit

 S
ah

a Şerit Saha

İç Yatay Yüzey
Eğim %0 Max: 45 m

Ge
çiş

 Yü
ze

yi Geçiş Yüzeyi
Eğim: 14.3 Eğim: 14.3Pist

Konik Yüzey Konik Yüzey
Eğim %5 Eğim %5

2 Km
(2000 m)

2 Km
(2000 m)
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Örnek: Pist merkez hattından 5000 metre mesafede yapılması istenen arazi zemini üstünden 100 
metre uzunluktaki plazanın mania oluşturup oluşturmayacağını hesaplayınız?                       

(Pist zemin kodu: 300 m / Yapılacak plazanın zemin kodu: 285 m) 

                   

 

Konik Yüzey Pist Merkez Hattından 6 Km

45 m

45
 m

45
 m

45 m

Konik Yüzey Pist Merkez Hattından 6 Km

İç Yatay Yüzey Pist Merkez Hattından 4 Km İç Yatay Yüzey Pist Merkez Hattından 4 Km

14
5 

m

2 Km2 Km

14
5 

m

Geçiş Yüzeyi 
%14,3 Eğim

31
5 

m
31

5 
mGeçiş Yüzeyi

%14,3 Eğim

4 Km

4 Km

6 
Km

2 Km

2 Km

İç Yatay Yüzey
Eğim %0 Max: 45 m

Konik Yüzey
Eğim %5

Konik Yüzey
Eğim %5

5 k
m

 (5
00

0 m
)

6 Km
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X1: Konik yüzeyde bulunmakta olup,

Şerit Saha : 150 X %0= 0 m

Geçiş Yüzeyi : 315 X %14,3= 45 m

İç Yatay Yüzey: 4000 – 465  (3535) X %0= 0 m

Konik Yüzey : 5000 - 4000 (1000) X %5= 50 m

0+45+0+50=95 m 10m kot farkı vardır. 95-10= 85 m

Pist (RWY) 3000 X 45 (Pist Rakımı 100 m)

X1

Pist merkez hattına olan mesafesi 500 m olan bu noktada yapılacak herhangi bir 
yapılaşmanın yüksekliği kaç metre olmalıdır? (Noktanın rakımı 110 m)

Soru 1- Pist merkez hattı kotu 100 m olan, pist merkez hattından 5.500 m 
dikey mesafede kurulması istenen enerji nakil direğinin maximum yüksekliği 
kaç m olmalıdır?

Direk arazi zemin kotu 200 m

Soru 2- Pist rakımı sıfır olan bir havalimanı çevresinde, pist referans noktasından 
5600 m mesafede ve rakımı +20 m olan bir arazide yapılması istenen 100 m 
yüksekliğinde bir saat kulesinin mania oluşturup oluşturmayacağını hesaplayınız?

Cevap: …………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….

Cevap: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..............................................
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Yaklaşma (İniş) Yüzeyi:

Pist eşiğinin 60 metre önünde yer alan, eğimli haldeki düzlemler kombinasyonudur. Yaklaşma 
yüzeyi; piste iniş yapacak bir uçak için mâniadan sınırlandırılmış bir saha oluşturmak amacını taşır.

Şerit Sahanın bittiği yerde; her iki köşe noktaları başlangıç olmak üzere, şerit boyunun aynı istika-
mette 100’er metre uzatılması ve bu uzatımlarda dışa doğru 15’er metrelik dik çıkılması (%15 açılma)  
suretiyle, köşe noktaları ile dik çıkılan doğrunun uç noktalarının birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan, 
uzunluğu 15 km bulan sahadır.

15000 m (15 km) sonunda iç kenara paralel 4800 metre genişlikte bir dış kenar oluşur.

Eğim: 

Birinci düzlem; iç kenardan itibaren ilk 3000 metrelik bölümde eğim % 2’dir. Birinci düzlemin 
bitimindeki yükseklik piste göre 60 metredir.

İkinci düzlem; birinci düzlemin bitiminden itibaren başlar ve 3600 metre devam eder. Bu  bö-
lümde eğim % 2,5’dur. İkinci düzlemin yüksekliği 90 metredir. Bu durumda birinci düzlem ile ikinci 
düzlemin piste göre olan toplam yüksekliği 6600 metrede  60+90=150 metredir. 

Üçüncü (yatay) düzlem; ikinci düzlemin bitiminden itibaren başlar ve başladığı noktadan itibaren 
eğimsiz yatay olarak 8400 metre mesafe boyunca uzanır. 

Yaklaşma yüzeyi 3000m (birinci düzlem %2 eğim) + 3600m (ikinci düzlem %2.5 eğim) + 8400m 
(üçüncü (yatay) düzlem %0 eğim) = mesafesi 15000 m. dış sınırdaki yüksekliği ise 150 metredir.

Her 100 m’de yana doğru 15 m’lik açılma ile 15000 m sonunda 4800 m’lik genişlik

İlk 3000 m Eğim %2 İkinci 3600 m Eğim %2,5 Son 8400 m Eğim 0 (Eğimsiz)

h: 60 m

6600 m’de h: 150 m

Yaklaşma Konisi

22
80

 m

48
00

 m

12
00

 m

30
0 

m

İkinci 3600 mİlk 3000 m

Eğim %2

Eğim %2.5

Pist

Son 8400 m

Toplam Yaklaşma Yüzeyi: 15000 m

h: 150 m

h: 60 m
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Örnek: Pist eşiğinden 15000 m ileride, yaklaşma yüzeyinde bulunan bir binanın maksimum yük-
sekliği kaç metredir? (Kot farkı= 0)

15000 - 60= 14940 m

3000 X %2= 60 m

3600 X %2,5= 90 m

14940 - 6600= 8340 m X %0= 0 m

60 + 90 + 0= 150  m (Kot farkı 0 olduğu için ekleme-çıkarma yapılmaz)

Her 100 m’de yana doğru 15 m’lik açılma ile 15000 m sonunda 4800 m’lik genişlik

İlk 3000 m Eğim %2 İkinci 3600 m Eğim %2,5 Son 8400 m Eğim 0 (Eğimsiz)

h: 60 m

6600 m’de h: 150 m

Yaklaşma Konisi

22
80

 m

48
00

 m

12
00

 m

30
0 

m

Soru 1- Stopwayi bulunmayan ve yalnızca yaklaşma usullerinin uygulandığı bir pistin eşiğinden itiba-
ren 6.440 metre mesafedeki yapılara kaç metreye kadar müsaade edilir. (Zemin Kodları Eşit)

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..
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Kalkış – Tırmanış Yüzeyi:

Şerit sahanın bitiminden -pist merkez hattı noktasından- 90 metre sağa ve sola olmak üzere 
180’inci metredeki noktalar başlangıç alınarak şerit boyu istikametinden başlar.  

Başladığı noktadaki iç kenar genişliği (pist merkezine simetrik olarak) 180 metredir.

İç kenarın iki ucundan sağa ve sola 4080 metre mesafe boyunca her 100 metrede dışa doğru 
12.5 metre (%12,5) yana açılır. 4080 metreden sonra 15000. metreye kadar düz devam eden alan-
dır.

15000 m (15 km) sonunda iç kenara paralel 1200 metre genişlikte bir dış kenar oluşur.

12
00

 m

15000. metreye kadar eğim %2

4080 m sonrası 15000. metreye kadar düz gider. 4080 m boyunca her 
100 m’de yana doğru 

12.5 m’lik açılma.

180 m

12
00

 m

Annex 14 / 4.2 Mania Sınırlama Gereklilikleri

Tablo 4-2 Mania Sınırlama Yüzeylerinin Ebatları ve Eğimleri 

KALKIŞ AMAÇLI PİSTLER

Yüzey ve Ebat a Kod Numarası

1 2 3 veya 4

(1) (2) (3) (4)

KALKIŞ TIRMANIŞ

İç kenar uzunluğu

Pist sonundan olan mesafe b

Sapma (her bir taraf)

Nihai genişlik

Uzunluk

Eğim

60 m

30 m

%10

380 m

1600 m

%5

80 m

60 m

%10

580 m

2500 m

%4

180 m

60 m

%12,5

1200 m

1800 m c

15000 m

%2 d

a. Başka türlü belirtilmedikçe, tüm ebatlar yatay olarak ölçülür.

b. Kalkış tırmanış yüzeyi, aşma sahasının uzunluğu belirlenen mesafeyi aştığı taktirde aşma sahasının sonunda başlar.

c. Öngörülen rota, geceleri IMC, VMC halinde yürütülen operasyonlar için 15o ’den büyük uçuş.

d. Bakınız 4.2.24 ve 4.2.26
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Kalkış- Tırmanış yüzeyi eğimi başlangıç noktasından 15 km boyunca 100 metrede 2 metredir. 
(Eğim %2) bu limitler üzerine hiçbir yapılaşmaya müsaade edilmez. 

Eğer pist her iki tarafından da kullanılıyor ise her iki tarafta tırmanma yüzeyi 15000 metre 
boyunca %2 eğimle yükselir.

15000 m (15 km) sonunda yükseklik 300 m’ye ulaşır.

İkinci 3600 mİlk 3000 m

Eğim %2.5

Eğim %2
Pist

Son 8400 m

Toplam Yaklaşma Yüzeyi: 15000 mToplam Tırmanma Yüzeyi: 15000 m

h: 300 m

h: 60 m

h: 150 m
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Örnek: Kalkış – Tırmanış yüzeyinin 11. km’sinde (şerit sahadan) bulunan binanın mania sınırlama 
yüzeyi kaç metredir?

Bina kotu : 25 m 

Pist kotu : 50 m

11000 X  %2= 220 m

Kot farkı 25 m

220 + 25= 245 m

Havalimanı mania planlarında yaklaşma ve kalkış – tırmanış yüzeyi bir arada değerlendirilmiştir.  
Havalimanlarımızda aktif pist başları belirlenmesine rağmen her iki pist başının da meteorolojik ko-
şullara göre iniş ve kalkış için kullanılması nedeniyle yaklaşma ve kalkış yüzeyleri ile eğimlerinin bir 
arada değerlendirilmesi önemlidir.

Eğer pistin her iki tarafı da kullanılıyor ise; hem yaklaşma yüzeyi hem de tırmanma yüzeyi 15000 
metre boyunca % 2 eğimle yükselir.

Pist

Eğim %2

Toplam Tırmanma Yüzeyi: 15000 m

h: 300 m

Toplam Yaklaşma (İniş) ve Tırmanma (Kalkış) Yüzeyi: 15000 m

Pist

h: 300 m

Tırmanma (Kalkış)

Eğim %2

Eğim %2.5

İlk 3000 m İkinci 3600 m Son 8400 m

h: 150 mh: 150 m

h: 60 m

Yaklaşma (İniş)
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Soru 1- Merkez hattı kotu 100 m olan bir pistin eşik noktasından 5560 m yatay mesafede yer alan 
tepenin kotu 250 metredir. Mevcut tepenin mania teşkil edip etmediğini belirtiniz?

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...

Soru 2- Pist başlangıç noktasından 5760 m pist merkez 
hattı doğrultusunda Yaklaşma yüzeyi ve Kalkış (Tırmanış) 
yüzeyi içerisinde 25 m yüksekliğinde yapılması istenen 
Dinamit ve Havai Fişek Depolama tesisinin mania oluştu-
rup oluşturmayacağının değerlendirilmesi.

Pist ve Depo zemin kotu 125 Metre

Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………….………

Soru 3- Yalnızca kalkış-tırmanış usullerinin uygulandığı bir pistin şeridinden itibaren 8000 metre me-
safede yer alan 50 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinin mania teşkil edip etmediğini hesap-
layınız.

Pist Zemin Kodu: 80
Arazi Zemin Kodu: 150

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………….............
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Maniadan Arındırılmış Bölge (OFZ)

Maniadan arındırılmış bölge (OFZ) CAT II- CAT III yaklaşmalarında pas geçme / vazgeçilmiş iniş 
operasyonları için tasarlanmıştır. 

• İç Yaklaşma Yüzeyi 

• İç Geçiş Yüzeyi 

• Zorunlu Olarak Vazgeçilen (Balked) İniş Yüzeyinden oluşur.

• Hassas Yaklaşma CAT II ve CAT III için gerekli

• CAT I için tavsiyedir.

Pas Geçme

Vazgeçilmiş İniş

Ka
ra

r 
Yü

ks
ek

liğ
i

İç Yatay

İç Geçiş

Zorunlu
Olarak

Vazgeçilen
(balked) İniş

A

B

B

A
İç Yaklaşma

İç Geçiş

İç Geçiş

İç Yaklaşma
Zorunlu
Olarak

Vazgeçilen
(balked) İniş
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İç Yaklaşma Yüzeyi (Hassas Yaklaşma Pistleri İçin): 

Hassas yaklaşma pistlerinde, şerit saha sonundan itibaren 120 metre genişliğinde, 900 metre 
uzunluğunda, eğimi % 2 olan, kırılabilir seyrüsefer yardımcı cihazlarından başka sabit nesneden 
arındırılmış dikdörtgen alandır.

İç yaklaşma yüzeyinin bittiği dış sınırdaki yükseklik; 900 metrede %2 eğimle arttığı göz önüne 
alındığında, piste göre 18 metredir. 

Pist merkez hattının 60 metre sağında ve 60 metre solunda kırılabilir seyrüsefer yardımcı cihazla-
rından başka sabit nesne olmayacaktır.

60 m

G
en

iş
lik

 1
20

 m

Uzunluk 900 m

Eğim: %2

Eşikten 60 m 
ileriden

60 m
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İç Geçiş Yüzeyi (Hassas Yaklaşma Pistleri İçin): 

Hassas yaklaşma pistlerinde, geçiş yüzeyine benzeyen ancak piste daha yakın bir yüzeydir. 

İç geçiş yüzeyinin, pistin yakınında bulunması gereken ve kırılabilir cisimler haricinde girilmeyecek 
olan, seyrüsefer yardımcıları, uçaklar ve diğer araçlar için kontrol edici mânia sınırlama yüzeyi olması 
öngörülmektedir. 

Geçiş yüzeyi binalar vb. için kontrol edici mânia sınırlama yüzeyi olarak kalması öngörülür.

Kırılabilir seyrüsefer yardımcı cihazlarının dışında başka bir oluşuma izin verilmez. Pist kenar işa-
retinin 60 m ilerisinden başlar (çift taraflı) ve % 33,3 eğimle yükseklik 45m olunca (yaklaşık 
135 metre sonunda) son bulur.

60 m

135 m %33,3 Eğim

135 m sonunda 45 m yüksekliğe oluşan bölüm

Başlangıç noktasında yükseklik Pist merkez 
hattı kodu ile aynı

135 m %33,3 Eğim

60 m

İç Geçiş Yüzeyi

İç Geçiş Yüzeyi

Pistin yakınında bulunması gereken ve kırılabilir seyrüsefer yardımcı cihazları haricinde ihlal edilemeyecek olan, 
uçaklar ve diğer araçlar için kontrol edici mania sınırlama yüzeyi olması öngörülen alandır. %33,3 eğime sahiptir.
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Zorunlu Olarak Vazgeçilen (Balked) İniş Yüzeyi (Hassas Yaklaşma Pistleri İçin): 

İç geçiş yüzeyi arasında uzanan, eşiğin arkasında belirli bir mesafede bulunan, eğimli olan ve bek-
lenmedik bir şekilde vazgeçilen iniş manevrası için öngörülen düzlemdir.

İç kenar uzunluğu       : 120 m.

Eşikten mesafe  : 1800 m.

Her bir tarafa sapma  : % 10

Eğim        : % 3.33 

Bu yüzeyde kırılabilir ve düşük kütleli şekilde monte edilmiş SSY cihazları dışında herhangi bir sabit 
mania bulunmaz.

Ta
hm

in
i G

en
iş

lik
 3

90
 m

Pist Eşiğinden İtibaren 1800 m

Yanal Sapma %10

Ulaşılan 
Yükseklik 45 m

Zorunlu Olarak Vazgeçilen (Balked) 
İniş Yüzeyi

İç
 K

en
ar

 G
en

iş
liğ

i 
12

0 
m

Eşikten (aletli inişin olduğu) 1800 m sonrasında başlar, iç kenar uzunluğu 120 m dir, %3,33 lük eğimle yükselir 
ve 45. metreye ulaştığında son bulur. 45. m de uzunluğu 1352 metredir. Başlangıçtan 1352. m kadar %10 luk bir 
açıyla sağa ve sola genişler, tahmini dış genişlik 390 m ulaşır.

A

B

B

A
İç Yaklaşma

İç Geçiş

Zorunlu
Olarak

Vazgeçilen
(balked) İniş
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Soru 1- İç Yaklaşma Yüzeyi(Hassas Yaklaşma Pistleri İçin); pist merkez hattına dik olarak her iki tarafa 
uzanan toplam ....... m genişliğinde şerit saha sonundan itibaren toplam ........... m uzunluğunda eğimi 
% ........ olan kırılabilir seyrüsefer yardımcı cihazlarından başka sabit nesneden arındırılmış dikdörtgen 
alandır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken mesafe bilgileri hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…

Soru 2- İç Geçiş Yüzeyi (Hassas Yaklaşma Pistleri İçin); Hassas yaklaşma pistlerinde, geçiş yüzeyine 
benzeyen ancak piste daha yakın bir yüzeydir. Kırılabilir seyrüsefer yardımcı cihazlarının dışında başka 
bir oluşuma izin verilmez. Pist merkez hattına dik olarak her iki tarafa ........ m ilerisinden başlar ve  % 
........ eğimle ........ m sonra yükseklik ......... m olunca son bulur.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken mesafe bilgileri hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………………….

Soru 3- İç geçiş yüzeyi arasında uzanan, eşiğin arkasında belirli bir mesafede bulunan eğimli olan ve 
beklenmedik bir şekilde vazgeçilen iniş manevrası için öngörülen düzlemdir.

İç kenar uzunluğu : 120 m.
Eşikten mesafe : 1800 m.
Her bir tarafa sapma : %10
Eğim : %3.33 

Bu yüzeyde kırılabilir ve düşük kütleli şekilde monte edilmiş seyrüsefer yardımcı cihazları dışında her-
hangi bir sabit mania bulunmaz. 

Yukarıda tanımlanan mania tahdit yüzeyi hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………………….

Soru 4- Bölgeler şeklinde verilen Mania Sınırlama Yüzeylerinin doğru sıralanışı aşağıdaki şıklardan 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Şerit Saha – Geçiş Yüzeyi – İç Konik Yüzey – Yatay Yüzey – Yaklaşma Yüzeyi – Kalkış /Tırmanış Yüzeyi
B) Şerit Saha – Resa Yüzeyi – İç Yatay Yüzey – Konik Yüzey – Yaklaşma Yüzeyi – Kalkış /Tırmanış Yüzeyi
C) Şerit Saha – Geçiş Yüzeyi – İç Yatay Yüzey – Konik Yüzey – Yaklaşma Yüzeyi – Kalkış /Tırmanış Yüzeyi
D) Şerit Saha – Geçiş Yüzeyi – İç Yatay Yüzey – Konik Yüzey – Pas Geçiş Yüzeyi – Kalkış /Tırmanış Yüzeyi
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Baskın Yüzey Gösterimi ve Hesaplama Örneği:

Örnek: Pist eşiğinden 3260 m mesafede, yaklaşma ve kalkış - tırmanma yüzeyi içerisinde kurul-
ması istenen, zemin kotu üzerinden 50 m yükseklikteki enerji nakil direğinin mania oluşturup oluştur-
mayacağını hesaplayınız? 

(Pist orta kotu ve dikilecek direğin zemin kotu aynıdır.)

(Soru pist eşiğinden başladığı için 60 m düşülür 3260-60: 3200)

A) Direğin dikileceği nokta yaklaşma (iniş) yüzeyi sınırlama yüzeyi ile hesaplanırsa;  

3000 X %2 = 60 metre 

200 X %2.5 = 5 metre    

Toplamda 65 metre yüksekliğe müsaade edilir ve mania olmaz.

B) Direğin dikileceği nokta kalkış- tırmanış yüzeyi sınırlama yüzeyi ile hesaplanırsa;  

3200 X %2 = 64 metre yüksekliğe müsaade edilir ve mania olmaz.

C) Direğin dikileceği nokta iç yatay sınırlama yüzeyi ile hesaplanırsa;  

Bu yüzey içerisinde en fazla 45 metrelik yapılaşmaya müsaade edileceğinden, bu noktada baskın 
yüzey iç yatay yüzeydir ve kurulması istenen direk maniadır.
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Soru 1- Pist şeridinden itibaren 3500 metre mesafede Yaklaşma (İniş) Yüzeyi içerisinde yapılması 
planlanan, zemin kotundan  71 metre yüksekliğe sahip olması planlanan Meteoroloji radarının mania 
oluşturup oluşturmayacağını hesaplayınız. (pist ve arazi zemin kotu eşittir.)

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Soru 2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri 
Hakkında Yönetmeliğe göre “Rüzgâr Enerji Santralleri Dışında Kalacak Tüm Yapılaşmalar İçin” SHGM’ye 
görüş sorulurken, yapılması planlanan bina ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinin verilmesine gerek 
yoktur?

A) Coğrafi koordinatları

B) Metrekare cinsinden yapı genişliği 

C) Zemin seviyesinden yapı yüksekliği

D) Deniz seviyesinden yapı yüksekliği
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Kaldırılamayan Maniaların İşaretlenmesi, Işıklandırılması ve Yayımlanması:

Mâniaların işaretlenmesi ve/veya ışıklandırılmandaki amaç; mâniaların varlığını göstererek, hava 
taşıtlarına yönelik tehlikeleri azaltmaktır. 

Bir mânianın kaldırılmasının pratik olmadığı durumlarda; bu mânianın, pilotlar tarafından tüm hava 
şartlarında ve görüş şartlarında açıkça görülebilecek uygun bir şekilde işaretlendirilmeleri ve/veya 
ışıklandırılmaları gerekmektedir. 

Annex-14, Bölüm 6’da nesnelerin işaretlemesi ve/veya ışıklandırılması gerekliliği detaylı olarak 
açıklanmıştır. 

Annex-14’e göre aşağıdaki durumlar haricinde mânialar işaretlenecek ve eğer havalimanı gece 
kullanılıyorsa ışıklandırılacaktır: 

a) Bu tip işaretleme ve ışıklandırılma, eğer mania bir başka sabit mania ile gölgeleniyorsa yapıl-
mayabilir.

b) Mania, gündüz A tipi orta yoğunlukta mania ışıkları ile ışıklandırılıyorsa ve zemin seviyesi-
nin üzerindeki kendi yüksekliği 150 metreyi aşmıyor ise işaretleme yapılmayabilir. 

c) Mania gündüz yüksek yoğunlukta mania ışıkları ile ışıklandırılıyorsa, işaretleme yapılma-
yabilir. 

d) Mania bir fener ise ve bir havacılık çalışması fenerdeki ışığın yeterli olduğunu gösteriyor-
sa, ışıklandırma yapılmayabilir.  
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Kaldırılamayan Maniaların İşaretlenmesi, Işıklandırılması ve Yayımlanması:

Havacılık çalışması sonrasında (Değişik ibâre: SDED-4/2/2014-33) SHGM’ nin kanaatine göre, iç 
yatay ve konik yüzeylerin sınırları dahilinde hareket alanındaki veya havadaki uçakları tehlikeye soka-
bilecek herhangi bir şey bir mania olarak kabul edilmeli ve mümkün olduğunca kaldırılmalıdır. Kaldı-
rılmasının mümkün olmadığı durumlarda , işaretlenmeli ve/veya ışıklandırılmalıdır. (Örneğin: su yolu 
veya otoyol gibi olmak üzere görsel rotaların yakınında bulunan cisimler de dahildir).  

Bir nehrin, su yolunun, vadinin veya otoyolun üzerinden geçen teller, kablolar, köprüler vb. işa-
retlenmelidir ve bir havacılık çalışması kabloların uçaklara tehlike teşkil edebileceğini gösteriyorsa, 
onların destekleme kuleleri işaretlenip ışıklandırılmalıdır, ancak destekleme kuleleri gündüz yük-
sek yoğunlukta mania ışıkları ile ışıklandırılıyorsa işaretleme yapılmayabilir.  

Mâniaların işaretlenmesi ve/veya ışıklandırılmandaki amaç; mâniaların varlığını göstererek 
hava taşıtlarına yönelik tehlikeleri azaltmaktır.

Kablo Hattı İşaretlemeleri

Kablo Hattı Işıkları
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Bir cismin düz bir yüzeyi var ve herhangi 
dikey düzlemdeki çıkıntısı her iki boyutta 4,5 
metreye eşitse veya aşıyorsa, damalı şekil-
de boyanmalıdır. 

Şekil, bir tarafta en az 1,5 metre ve en faz-
la 3 metrelik dikdörtgenlerden oluşmalı ve kö-
şeler daha koyu renk olmalıdır. 

Şeklin renkleri birbiri ile ve göründükleri 
arka fon ile kontrası oluşturmalıdır. Arka fon ile 
birleşecekleri durumlar haricinde, turuncu ve 
beyaz veya alternatif olarak kırmızı ve beyaz 
kullanılmalıdır.

Sabit Cisimler;

Aşağıdaki durumlarda bir cisim değişimli 
kontrast bantlar gösterecek şekilde boyan-
malıdır: 

a) Temel olarak kırılmamış bir yüzeyi ve bir 
boyutu; yatay veya dikey olarak 1,5 metreden 
büyük ise ve diğer boyutu yatay veya dikey 
olarak 4,5 metreden az ise veya 

b)  Dikey veya yatay boyutlarından biri 
1,5 metre – 210 metre arası iskelet tipte ise 
bantlar uzun boyuta dikey olmalı ve yaklaşık 
olarak uzun boyutun 1/7’si kadar genişlikte 
veya 30 metre, (hangisi daha az ise) olmalıdır.

≥ 4.5 m

≥ 
4.

5 
m

< 4.5 m

< 
1.

5 
m

< 
4.

5 
m

< 1.5 m

Sabit Cisimler;

İşaretlenecek tüm sabit cisimler, uygulanabilir olduğunda renklendirilecektir fakat bu mümkün de-
ğil ise üzerine veya yukarılarına işaretlemeler veya bayraklar yerleştirilecektir, ancak şekil, ebat veya 
renk olarak yeterince göze çarpan cisimlerin işaretlenmesine gerek olmayabilir.  
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Sabit Cisimler;

Bantların renkleri göründükleri fona kontrast teşkil etmelidir. 

Fona karşı görüntüde göze çarpmaması durumu haricinde, turuncu ve beyaz kullanılmalıdır. 

Cismin uçlarındaki bantlar daha koyu renkte olmalıdır.

İŞARETLEME BANTLARININ GENIŞLIĞI

1.5 m - 210 m En Uzun Boyutun 1 / 7

210 m - 270 m En Uzun Boyutun 1 / 9

270 m - 330 m En Uzun Boyutun 1 / 11

330 m - 390 m En Uzun Boyutun 1 / 13

390 m - 450 m En Uzun Boyutun 1 / 15

450 m - 510 m En Uzun Boyutun 1 / 17

510 m - 570 m En Uzun Boyutun 1 / 19

570 m - 630 m En Uzun Boyutun 1 / 21
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Sabit Cisimler;

Eğer dikey düzlemi üzerindeki projeksiyonun her iki boyutu 1,5 metreden az ise cisim göze 
çarpan tek bir renkte boyanmalıdır. Arka fon ile birleşmediği sürece turuncu veya kırmızı kullanıl-
malıdır. 

Not: Bazı fonlara karşı, yeterli kontrastın sağlanması için turuncu veya kırmızıdan farklı bir renk 
kullanılması gerekebilir. 
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Bayraklarla İşaretleme:

Sabit ve hareketli cisimleri işaretlemek için kullanılan bayraklar cismin çevresine, en üstüne veya 
en üst kenarının etrafına konulmalıdır. Geniş kapsamlı cisimleri veya yakın aralıklı cisim gruplarını 
işaretlemede bayraklar kullanıldığında, en az 15 metreye yerleştirilmelidir. 

Bayraklar, işaretledikleri cismin tehlikesini arttırmamalıdır.  

Sabit ve hareketli cisimleri işaretlemek için kullanılan bayraklar; 0,6 metre hareketli cisimler için 
0.9 m olmalıdır.  

Sabit cisimleri işaretlemek için kullanılacak bayraklar turuncu renkte veya biri turuncu, di-
ğeri beyaz renkte ya da biri kırmızı, diğeri beyaz olmak üzere üçgen şekilli bölümlerin kombi-
nasyonu halinde olabilir ancak; bu renklerin arka planla birleştiği durumlarda, dikkat çeken başka 
renkler kullanılmalıdır. 

Hareketli cisimler için ise damalı/ kareli desende olacaktır. Desenin renkleri, birbirleriyle ve 
üzerinde bulunacakları arka planla kontrast teşkil etmelidir.

Arka planla birleşmedikleri takdirde, turuncu ve beyaz ya da alternatif olarak kırmızı ve beyaz 
renkler kullanılır.
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İşaretleyiciler ile İşaretleme:

Cisimlerin üzerine veya kenarına konulan işaretleyiciler göze çarpan konumlarda, cismin genel ta-
nımını unutturmayacak şekilde ve bir uçak cisme yaklaşırken tüm yönlerden yerden 300 metreden 
ve havadan en az 1.000 metreden açık havada fark edilecek şekilde yerleştirilmelidir. 

İşaretlerin şekli, başka bilgi aktarımında kullanılan işaretlemeler ile karıştırılmadığından emin olacak 
şekilde diğerlerinden farklı olmalıdır ve işaretlenen cismin tehlike düzeyini arttırmamalıdır. İşaretleyici 
tek bir renk olmalıdır. Monte edildiğinde beyaz ve kırmızı veya beyaz ve turuncu işaretleyiciler dö-
nüşümlü olarak konulmalıdır. Seçilen renk görülebilmesi için fon ile kontrast olmalıdır. 
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Soru 1- Kaldırılamayan Maniaların İşaretlenmesi, Işıklandırılması ve Yayımlanması kapsamında bir cis-
min düz bir yüzeyi var ve herhangi dikey düzlemdeki çıkıntısı her iki boyutta ....... metreye eşitse veya 
aşıyorsa, damalı şekilde turuncu-beyaza (alternatif olarak kırmızı-beyaza) boyanmalıdır.

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken mesafe bilgisi hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Soru 2- Kaldırılamayan Maniaların İşaretlenmesi, Işıklandırılması ve Yayımlanması kapsamında 63 
metre yüksekliğindeki bir cisim, arka fonla kontrast oluşturacak şekilde, tercihen kırmızı-beyaz olarak 
boyanarak işaretlenmesi planlanıyorsa en başta kullanılacak bandın renk ve genişliği kaç metre ol-
malıdır?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Soru 3- Kaldırılamayan Maniaların İşaretlenmesi, Işıklandırılması ve Yayımlanması kapsamında bir 
cismin  en ve boyu aşağıdakilerden hangisini geçmediği sürece damalı boyanmak yerine tek renk 
olarak boyanmalıdır?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Soru 4- Kaldırılamayan Maniaların İşaretlenmesi, Işıklandırılması ve Yayımlanması kapsamında geniş 
kapsamlı cisimleri veya yakın aralıklı cisim gruplarını işaretlemede bayraklar kullanıldığında, en az kaç 
metre mesafeyle işaretleme yapmak gerekmektedir? 

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Soru 5- Kaldırılamayan Maniaların İşaretlenmesi, Işıklandırılması ve Yayımlanması kapsamında sabit 
ve hareketli cisimleri işaretlemek için kullanılan bayraklar .......... metre, hareketli cisimler için ise 
......... metre olmalıdır. 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken mesafe bilgileri hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Soru 6- Kaldırılamayan Maniaların İşaretlenmesi, Işıklandırılması ve Yayımlanması kapsamında cisim-
lerin üzerine veya kenarına konulan işaretleyiciler göze çarpan konumlarda, cismin genel tanımını 
unutturmayacak şekilde ve bir uçak cisme yaklaşırken tüm yönlerden yerden ....... metreden ve hava-
dan en az ........ metreden açık havada fark edilecek şekilde yerleştirilmelidir. 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken mesafe bilgileri hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Hareketli Cisimler:

İşaretlenecek tüm hareketli cisimler boyanacak veya bayrak taşıyacaktır. Hareketli cisimler renk-
le işaretlendiğinde, göze çarpan tek bir renk, tercihen acil durum araçlarında kırmızı veya sarımtırak 
yeşil renk ve hizmet araçlarında sarı renk kullanılmalıdır. 

Tipi, düşük yoğunlukta olan mânia ışıkları, uçaklar hariç olmak üzere kara araçlarına ve diğer hare-
ketli cisimlere yerleştirilecektir.  

Acil durum veya güvenlik amacıyla araçların üzerine yerleştirilen C tipi düşük yoğunlukta mania 
ışıkları, yanıp sönen mavi renkte ve diğer araçların üzerindekiler yanıp sönen sarı renkte ola-
caktır.  

D Tipi düşük yoğunlukta mania ışıkları, follow-me araçlarının üzerine yerleştirilecektir. Uçak 
köprüleri gibi hareketi sınırlı cisim üzerine yerleştirilen düşük yoğunlukta mânia ışıkları sabit kırmızı 
renkte ve asgari olarak Tablo 6-3 içerisinde A tipi düşük yoğunluklu mânia ışıklarına ilişkin olarak 
ortaya konan spesifikasyonlara uygun olmalıdır.  

Işıkların yoğunluğu, bitişikteki ışıkları yoğunluğu ve genel ışıklandırma seviyesine göre çarpmayı 
sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. 
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Işıklandırma:

Işıklandırılması gereken bir cismin söz konusu ol-
duğu hallerde; bir veya daha fazla düşük, orta veya 
yüksek yoğunlukta mania ışıkları cismin üst kısmına 
mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. 

Mânialar üzerindeki düşük, orta veya yüksek yo-
ğunlukta ışıkların kombinasyonunun ne şekilde yerleş-
tirilmesi gerektiğine ilişkin tavsiyeler Annex-14 Ek 6 
içerisinde yer almaktadır. 

TABLO 6-1. MANİA IŞIKLARININ ÖZELLİKLERİ

1 2 3 4 5 6 7

Işık Tipi Renk
Siyal Tipi / 

Yanıp Sönme 
Hızı

Verilen Arka Fon Parlaklığında (b) 
Tepe Yoğunluğu (cd)

Işık Dağılım 
TablosuGündüz (500 

cd/m2 üzeri)

Alacakaranlık 
(50-500 cd/

m2)

Gece (50 
cd/m2 altı)

Düşük yoğunluklu, Tip A 
(sabit mania)

Kırmızı Sabit - - 10 Tablo 6-2

Düşük yoğunluklu, Tip B 
(sabit mania)

Kırmızı Sabit - - 32 Tablo 6-2

Düşük yoğunluklu, Tip C 
(hareketli mania)

Sarı/Mavi (a)
Yanıp sönen (60-

90 fpm)
- 40 40 Tablo 6-2

Düşük yoğunluklu, Tip D 
(follow-me aracı)

Sarı
Yanıp sönen (60-

90 fpm)
- 200 200 Tablo 6-2

Düşük yoğunluklu, Tip E Kırmızı Yanıp sönen (c) - - 32
Tablo 6-2 
(Tip B)

Orta yoğunluklu, Tip A Beyaz
Yanıp sönen (20-

60 fpm)
20.000 20.000 2000 Tablo 6-3

Orta yoğunluklu, Tip B Kırmızı
Yanıp sönen (20-

60 fpm)
- - 2000 Tablo 6-3

Orta yoğunluklu, Tip C Kırmızı Sabit - - 2000 Tablo 6-3

Yüksek yoğunluklu, Tip A Beyaz
Yanıp sönen (40-

60 fpm)
200.000 20.000 2000 Tablo 6-3

Yüksek yoğunluklu, Tip B Beyaz
Yanıp sönen (40-

60 fpm)
100.000 20.000 2000 Tablo 6-3

a) Bkz. 6.2.2.6

b) Yanıp sönen ışıklar için, Havaalanı Tasarımı El Kitabı (Doc. 9157) Kısım 4’te belirlendiği üzere etkin yoğunluk.

c) Rüzgar türbini uygulamasında, türbin yuvasındaki ışıklandırma ile aynı hızda yanıp söner.

TABLO 6-2. DÜŞÜK YOĞUNLUKTAKI MANIA IŞIKLARINA İLIŞKIN IŞIK DAĞILIMI

TİP Minimum Yoğunluk (a) Maksimum Yoğunluk (a)

Dikey Işın Yayılımı (f)

Minumum Işın 
Yayılımı

Yoğunluk

Tip A 10 cd(b) N/A 10o 5 cd

Tip B 32 cd(b) N/A 10o 16 cd

Tip C 40 cd(b) 400 cd 12o(d) 20 cd

Tip D 200 cd(c) 400 cd N/A(e) N/A
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Işıklandırma:

İşaretlenecek her bir düzeyde düşük, orta veya yüksek yoğunlukta mânia ışıklarının sayısı ve dü-
zenlemesi, cisim üzerinde her açıdan gösterilecek şekilde olmalıdır. 

Işıklandırma yapılacak cisim baca veya benzer işleve sahip bir yapı olduğunda, tepe ışıkları, üst 
noktanın yeterince altına, duman vb. etkisini minimize edecek şekilde yerleştirilir.

Gündüz yüksek yoğunlukta mânia ışıkları ile gösteri-
len ve müştemilatı olan bir kule veya anten yapısı; müş-
temilatın 12 m’den uzun direk veya anten gibi eklenti 
olması durumunda, müştemilatın üzerine gündüz yüksek 
yoğunlukta mânia ışıkları yerleştirmek mümkün değilse, 
yerleştirilecek ışık mümkün olan en yüksek noktaya ve 
eğer mümkün ise A Tipi bir orta yoğunlukta mânia ışığı 
olmalıdır.

TABLO 6-3. TABLO 6-1’DE BELİRTİLEN REFERANS  YOĞUNLUKLARINA GÖRE ORTA VE YÜKSEK YOĞUNLUKLU 
MANİA IŞIKLARINA İLİŞKİN IŞIK DAĞILIMI

Referans 
Yoğunluğu

Asgari Gereklilikler Tavsiye

Dikey Rakım Açışı(b)

Dikey Işın Yayılımı (c)

Dikey Rakım Açışı(b)

Dikey Işın Yayılımı (c)

0o -1o 0o -1o -10o

A
sg

ar
i 

O
rt

al
am

a 
Yo

ğu
n

lu
k (
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200000 200000 150000 75000 3o 75000 250000 112500 7500 7o 75000

100000 100000 75000 37500 3o 37500 125000 56250 3750 7o 37500

20000 20000 15000 7500 3o 7500 25000 11250 750 N/A N/A

2000 2000 1500 750 3o 750 250 1125 75 N/A N/A

Orta
yoğunluklu,

Tip A
Beyaz

Yanıp sönen 
(20-60fpm)

20.000 20.000 2000 Tablo 6-3
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Bir geniş kapsamlı / kütleli cismin veya yakın aralıklı cisim gruplarının genel tanımının belirtilmesi 
amacıyla ışıklandırmanın yapıldığı durumlarda;

a) Düşük yoğunlukta ışıkların kullanıldığı durumlarda, bunlar 45 m’yi aşmayacak boyuna aralıklarla 
yerleştirilir.

b) Orta yoğunlukta ışıkların kullanıldığı durumlarda, bunlar 900 m’yi aşmayacak boyuna aralıklarla 
yerleştirilir.

Bir cisim üzerinde bulunan A Tipi yüksek yoğunlukta mânia ışıkları ve A ve B Tipi orta yoğunlukta 
mânia ışıkları, eş zamanlı olarak yanıp sönmelidir.

Yüksek yoğunluklu mânia ışıkları gerek gündüz gerekse de gece kullanımı amaçlıdır. Bu ışıkların 
rahatsız edici şekilde göz kamaştırmamasının sağlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
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CL-810 dual

CL-810 single

CL-864
0 to 45 m 45 to 150 m

Appurtenance 
more than 12 m. in 

height
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A Tipi yüksek yoğunlukta mânia ışıkları veya A Tipi orta yoğunlukta mânia ışıklarının gece kullanı-
mının havalimanı çevresinde (yaklaşık 10000 m yarıçap dâhilinde) pilotların gözlerini kamaştıracaksa 
veya önemli çevre sorunlarına neden olabilecekse, ikili mânia ışıklandırma sistemi sağlanmalıdır.

Bu sistem, gündüz ve alacakaranlıkta kullanım için A Tipi yüksek yoğunlukta mânia ışıkları ya da 
A Tipi orta yoğunlukta mânia ışıklarından uygun olanı ve gece kullanımı için ise B veya C Tipi orta yo-
ğunlukta mânia ışıklardan oluşmalıdır.

Işığın bir cismin diğer bir kısmı veya bitişik bir cisim tarafından herhangi bir yönde gölgelendiği 
hallerde, ışığı gölgeleyen bitişik cisim veya cismin ilgili kısmı üzerine, ışıklandırılacak cismin genel 
tanımını muhafaza edecek şekilde ilave ışıklar yerleştirilmelidir.  

Eğer gölgelenen ışık ışıklandırılacak cisim tanımına katkıda bulunuyorsa, çıkartılabilir. 

Yer seviyesinden yüksekliği 45 m’den az olan cisimlerin ışıklandırılması

Düşük yoğunlukta mânia ışıkları tip A veya B, cismin daha az alan kapladığı durumlarda ve zemin 
seviyesinden yüksekliği 45 m’den az olduğunda kullanılmalıdır.

A ve B tipi düşük yoğunlukta mânia ışıklarının kullanımı elverişsiz olduğu ve özel bir erken uyarı 
gerekli olduğu durumlarda, orta veya yüksek yoğunlukta mânia ışıkları kullanılmalıdır.

B Tipi düşük yoğunlukta mânia ışıkları, tek başına ya da B Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları ile 
kombinasyon halinde kullanılmalıdır.

TABLO 6-1. MANİA IŞIKLARININ ÖZELLİKLERİ

1 2 3 4 5 6 7

Işık Tipi Renk
Siyal Tipi / 

Yanıp Sönme 
Hızı

Verilen Arka Fon Parlaklığında (b) 
Tepe Yoğunluğu (cd)

Işık Dağılım 
TablosuGündüz (500 

cd/m2 üzeri)

Alacakaranlık 
(50-500 cd/

m2)

Gece (50 
cd/m2 altı)

Düşük yoğunluklu, Tip A 
(sabit mania)

Kırmızı Sabit - - 10 Tablo 6-2

Düşük yoğunluklu, Tip B 
(sabit mania)

Kırmızı Sabit - - 32 Tablo 6-2

Düşük yoğunluklu, Tip C 
(hareketli mania)

Sarı/Mavi (a)
Yanıp sönen (60-

90 fpm)
- 40 40 Tablo 6-2

Düşük yoğunluklu, Tip D 
(follow-me aracı)

Sarı
Yanıp sönen (60-

90 fpm)
- 200 200 Tablo 6-2
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Yer seviyesinden yüksekliği 45 m’den az olan cisimlerin ışıklandırılması

A, B veya C Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları, cismin daha çok alan kapladığı durumlarda kulla-
nılmalıdır.

A ve C Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları, tek başına kullanılmalı ve B Tipi orta yoğunlukta mânia 
ışıkları ya tek başına ya da B Tipi düşük yoğunlukta mânia ışıkları ile kombinasyon halinde kullanıl-
malıdır.

Bir bina grubu geniş kapsamlı (çok alan kaplayan) cisimler olarak değerlendirilir.

Yer seviyesinden yüksekliği 45 m ve üstünde ancak 150 m’den az olan cisimlerin ışıklandırıl-
ması:

Işıklandırmada, A, B veya C Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları kullanılmalıdır.

A ve C Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları, tek başına kullanılmalı ve B Tipi orta yoğunlukta mânia 
ışıkları ya tek başına ya da B Tipi düşük yoğunlukta mânia ışıkları ile kombinasyon halinde kullanıl-
malıdır.

Grup halindeki ağaç veya binalar geniş kapsamlı (çok alan kaplayan) cisimler olarak değerlendirilir.

TABLO 6-1. MANİA IŞIKLARININ ÖZELLİKLERİ

1 2 3 4 5 6 7

Işık Tipi Renk
Siyal Tipi / 

Yanıp Sönme 
Hızı

Verilen Arka Fon Parlaklığında (b) 
Tepe Yoğunluğu (cd)

Işık Dağılım 
TablosuGündüz (500 

cd/m2 üzeri)

Alacakaranlık 
(50-500 cd/

m2)

Gece (50 
cd/m2 altı)

Orta yoğunluklu, Tip A Beyaz
Yanıp sönen
(20-60 fpm)

20.000 20.000 2000 Tablo 6-3

Orta yoğunluklu, Tip B Kırmızı
Yanıp sönen
(20-60 fpm)

- - 2000 Tablo 6-3

Orta yoğunluklu, Tip C Kırmızı Sabit - - 2000 Tablo 6-3
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Yer seviyesinden yüksekliği 45 m ve üstünde ancak 150 m’den az olan cisimlerin ışıklandırılması:

Bir cisim, A Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları ile gösteriliyorsa ve cismin en üstü zemin seviyesin-
den veya yakındaki binaların en üst noktasının yüksekliğinden (cisim etraftaki binalara bağlı olarak 
işaretleniyorsa) 105 m’den fazla yüksekte ise, cismin orta seviyelerine ilave ışıklar sağlanmalıdır.

Bu ilave orta ışıkları mümkün olduğunca, üst ışıklar ve yer seviyesi veya çevredeki binaların en üst 
düzeyi arasında eşit aralıklar ile 105 m’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Yer seviyesinden yüksekliği 45 m ve üstünde 
ancak 150 m’den az olan cisimlerin ışıklandırılması:

Bir cisim, B tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları ile 
gösteriliyorsa ve cismin en üstü zemin seviyesinden 
veya yakındaki binaların en üstünün yüksekliğinden 
(cisim etrafındaki binalara bağlı işaretleniyorsa) 45 
m’den fazla yükseklikte ise, cismin orta seviyelerine 
ilave ışıklar sağlanmalıdır.

Bu ilave orta ışıkları dönüşümlü olarak B Tipi dü-
şük yoğunlukta mânia ışıkları ve B Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları olmalıdır ve üst ışıklar ve yer 
seviyesi veya çevredeki binaların en üst düzeyi arasında eşit aralıklar ile 52 m’yi geçmeyecek şekilde 
yerleştirilmelidir.

Yer seviyesinden yüksekliği 45 m ve üstünde ancak 150 m’den az olan cisimlerin ışıklandırılması:

Bir cisim, C Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları ile 
gösteriliyorsa ve cismin en üstü zemin seviyesinden 
veya yakındaki binaların en üstünün yüksekliğinden 
(cisim etraftaki binalara bağlı işaretleniyorsa) 45 
m’den yüksekte ise, cismin orta seviyelerine ilave 
ışıklar sağlanmalıdır.

Bu ilave orta ışıkları mümkün olduğunca, tepe 
ışıkları ve yer seviyesi veya çevredeki binaların en 
üst düzeyi arasında eşit aralıklar ile 52 m’yi geçme-
yerek yerleştirilmelidir.

H

210m

105m

45m
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Yer seviyesinden yüksekliği 45 m ve üstünde an-
cak 150 m’den az olan cisimlerin ışıklandırılması

A tipi yüksek yoğunlukta mânia ışıkları kullanıldığın-
da, bunlar yer seviyesi ve HAD-ADR-4300’da belirtilen 
üst ışıkları arasında 105 m’yi geçmeyecek eşit aralık-
larla yerleştirilmelidir; ancak, işaretlenecek bir cisim bi-
nalarla çevriliyse, binaların en üstlerinin yüksekliği ışık 
koyulacak ara yüksekliklerin sayısı belirlenirken düzey-
lerinin yer seviyesine eş değer olarak kullanılabilir.

Yer seviyesinden yüksekliği 150 m ve üstünde 
olan cisimlerin ışıklandırılması

A Tipi yüksek yoğunlukta mânia ışıkları, cismin 
zemin seviyesinden yüksekliği 150 m’den fazla oldu-
ğunda cismin varlığını belirtmek için kullanılır.

TABLO 6-1. MANİA IŞIKLARININ ÖZELLİKLERİ

1 2 3 4 5 6 7

Işık Tipi Renk
Siyal Tipi / 

Yanıp Sönme 
Hızı

Verilen Arka Fon Parlaklığında (b) 
Tepe Yoğunluğu (cd)

Işık Dağılım 
TablosuGündüz (500 

cd/m2 üzeri)

Alacakaranlık 
(50-500 cd/

m2)

Gece (50 
cd/m2 altı)

Orta yoğunluklu, Tip A Beyaz
Yanıp sönen
(20-60 fpm)

20.000 20.000 2000 Tablo 6-3

Orta yoğunluklu, Tip B Kırmızı
Yanıp sönen
(20-60 fpm)

- - 2000 Tablo 6-3

Orta yoğunluklu, Tip C Kırmızı Sabit - - 2000 Tablo 6-3

TABLO 6-1. MANİA IŞIKLARININ ÖZELLİKLERİ

1 2 3 4 5 6 7

Işık Tipi Renk
Siyal Tipi / 

Yanıp Sönme 
Hızı

Verilen Arka Fon Parlaklığında (b) 
Tepe Yoğunluğu (cd)

Işık Dağılım 
TablosuGündüz (500 

cd/m2 üzeri)

Alacakaranlık 
(50-500 cd/

m2)

Gece (50 
cd/m2 altı)

Yüksek yoğunluklu, Tip A Beyaz
Yanıp sönen (40-

60 fpm)
200.000 20.000 2000 Tablo 6-3

Yer seviyesinden yüksekliği 150 m ve üstünde olan ci-
simlerin ışıklandırılması

Gece A Tipi yüksek yoğunluklu mânia ışıkların kullanı-
mının, havaalanının yakınında (yaklaşık olarak 10000 m’lik 
yarıçapa sahip bir çember içinde) bulunan pilotların gözle-
rini kamaştırabileceği ya da ciddi çevresel sorunlara sebep 
olabileceği durumlarda; orta yoğunlukta mânia ışıkları, tek 
başına kullanılmalı ve B Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları 
ya tek başına ya da B Tipi düşük yoğunlukta mânia ışıkları ile 
kombinasyon halinde kullanılmalıdır.
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Yer seviyesinden yüksekliği 150 m ve üstünde olan cisimlerin ışıklandırılması

Bir cisim, A Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları ile gösteriliyorsa cismin orta seviyelerine ilave ışıklar sağ-
lanmalıdır. Bu ilave orta ışıkları mümkün olduğunca, üst ışıklar ve yer seviyesi veya çevredeki binaların en 
üst düzeyi arasında eşit aralıklar ile 105 m’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Yer seviyesinden yüksekliği 150 m ve üstünde olan cisimlerin ışıklandırılması

Bir cisim, B Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları ile gösteriliyorsa cismin orta seviyelerine ilave ışıklar 
sağlanmalıdır. Bu ilave orta ışıkları B tipi düşük yoğunluklu mânia ışıkları ya da B tipi orta yoğunluklu mâ-
nia ışıkları olmalı ve mümkün olduğunca, üst ışıklar ve yer seviyesi veya çevredeki binaların en üst düzeyi 
arasında eşit aralıklar ile 52 m’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Yer seviyesinden yüksekliği 150 m ve üstünde olan cisimlerin ışıklandırılması

Bir cisim, C Tipi orta yoğunlukta mânia ışıkları ile gösteriliyorsa cismin orta seviyelerine ilave ışıklar sağ-
lanmalıdır. Bu ilave orta ışıkları mümkün olduğunca, tepe ışıkları ve yer seviyesi veya çevredeki binaların 
en üst düzeyi arasında eşit aralıklar ile 52 m’yi geçmeyerek yerleştirilmelidir.

TABLO 6-1. MANİA IŞIKLARININ ÖZELLİKLERİ

1 2 3 4 5 6 7

Işık Tipi Renk
Siyal Tipi / 

Yanıp Sönme 
Hızı

Verilen Arka Fon Parlaklığında (b) 
Tepe Yoğunluğu (cd)

Işık Dağılım 
TablosuGündüz (500 

cd/m2 üzeri)

Alacakaranlık 
(50-500 cd/

m2)

Gece (50 
cd/m2 altı)

Orta yoğunluklu, Tip A Beyaz
Yanıp sönen
(20-60 fpm)

20.000 20.000 2000 Tablo 6-3

Orta yoğunluklu, Tip B Kırmızı
Yanıp sönen
(20-60 fpm)

- - 2000 Tablo 6-3

Orta yoğunluklu, Tip C Kırmızı Sabit - - 2000 Tablo 6-3
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Işıklandırma gerekli görüldüğü takdirde, bir rüzgâr çiftli-
ği, yani iki veya daha fazla rüzgâr türbinlerinden oluşan bir 
grup, söz konusu olduğunda rüzgar çiftliği geniş bir cisim 
olarak kabul edilmeli ve ışıklar;

a) Rüzgâr çiftliğinin perimetresini tanımlamak üzere,

b) Özverili bir keşif daha büyük bir aralığın kullanılabi-
leceğini göstermedikçe, perimetre boyunca bulunan ışık-
lar arasındaki maksimum aralık HAD-ADR-4325’e (düşük 
yoğunluklu ışık kullanıldığında 45m, orta yoğunluklu ışık 
kullanıldığında 900 m) uygun olarak,

c) Yanıp sönen ışıkların kullanıldığı durumlarda, rüzgar 
çiftliği genelinde aynı anda yanıp sönecekleri şekilde,

d) Bir rüzgâr çiftliği içinde, çok daha yüksek irtifaya sa-
hip rüzgâr türbinlerinin de bulundukları yerde tanımlana-
cağı şekilde, ve

e) Aşağıdaki kriterler gözetilerek a), b) ve d) maddele-
rinde belirtilen konumlarda kurulmalıdır.

1. Toplam yüksekliği (pervane göbeğinin yüksekliği ile di-
key pervane kanadı yüksekliğinin toplamı) 150 m’den 
az olan rüzgar türbinleri için, yuva üzerinde orta yoğunlukta ışıklandırma sağlanmalıdır.

2. Toplam yüksekliği 150 m ila 350 m arasındaki rüzgar türbinleri için, yuva üzerinde orta yoğunlukta ışığa 
ek olarak, çalışan ışığın arızalanması durumunda yedek olarak görev yapan ikinci bir ışık sağlanmalıdır.

3. Ayrıca, toplam yüksekliği 150 m ila 350 m arasındaki rüzgar türbinleri için, Madde HAD-ADR-
4210’da belirtilen şekilde, yuvanın yarı yüksekliğinde, en az 3 adet düşük yoğunluklu E Tipi ışıktan 
oluşan bir ara kademe oluşturulmalıdır.

4. Havacılık çalışmasında, düşük yoğunluklu E Tipi ışıkların uygun olmadığının tespit edilmesi duru-
munda A veya B Tipi düşük yoğunluklu ışıklar kullanılabilir.

Rüzgar Türbinleri (RES)

Rüzgar türbinleri Bir rüzgâr türbini, bir mânia olarak belirlendiği takdirde veya mânia olup olmadı-
ğına bakılmaksızın yer seviyesinden yüksekliği 150 m ve üstünde olduğunda işaretlenmeli ve/veya 
ışıklandırılmalıdır.
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AIP Yayımlama:

Kaldırılamayan manialar havalimanı AIP’ de yayımlanmalıdır. 

Obstacle Type Coordinates
Elevation at 

top (FT)
Height 

(FT)
Obstacle 
Lighting

Type and color 
of lighting

Mania Türü Manianın Koordinatı
Manianın Üst 
Noktasının 

Rakımı

Manianın 
Yükseliği

Manianın 
Işığı 

Var-Yok

Mania 
Işığı Türü ve Rengi

Mosque 400925.0N   0330034.3E 3295 176 Yes Red

Antenna 400719.3N   0325959.2E 3269 137 Yes Red

Lightning Rod 400744.6N   0325918.1E 3228.3 131.2 Yes Red

Lightning Rod 400746.1N   0325915.3E 3228.3 131.2 Yes Red

Lightning Rod 400740.9N   0325910.2E 3228.3 131.2 Yes Red

Lightning Rod 400739.3N   0325913.1E 3228.3 131.2 Yes Red

LTAC AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

AD 2 LTAC-4
23 JUN 16

AIP
TURKEY

Soru 1- Acil durum veya güvenlik amacıyla araçların üzerine yerleştirilen …..... tipi düşük yoğunlukta 
mania ışıkları, yanıp sönen ……...... renkte ve diğer araçların üzerindekiler ise yanıp sönen ............ 
renkte olacaktır. 

Yukarıda boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kaldırılamayan manialar hakkında AIP’de yayınlanan bilgilerden de-
ğildir?

A) Manianın Yüksekliği 

B) Manianın Rakımı

C) Manianın Genişliği 

D) Mania Işığının Rengi ve Tipi
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Havalimanı Başmüdürlüğü / Müdürlüğü Sorumluluk:

Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü, yayınlanan mânia kriterlerine göre yapılaşma gelişmelerini 
sürekli izlemek, yapılaşmalar nedeniyle oluşabilecek mânialar konusunda ilgili makamlarla işbirli-
ği içinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve bunları Genel Müdürlüğe rapor etmekten 
sorumludur. 

Havalimanı mülkiyetinde olmayan araziler için ilgili Belediye ve/veya ilgili kurum/kuruluşları 
ile yakın işbirliği içinde olarak mânia oluşmaması için ihtiyaç duyulan bilgileri vermelidir. 

Mânia olma ihtimali olan yapı ve tesisleri izler ve kendilerini bilgilendirerek oluşmakta olan mâni-
alarda gelişmenin durdurulmasını talep eder ve bu durumu bir rapor halinde gecikmeksizin Genel 
Müdürlük İşletme Dairesi Başkanlığına bildirmelidir.

Havalimanı yöneticileri, düzenli olarak ilgili Belediyelere ve diğer Kurum/Kuruluşlara mânia kavra-
mı ve kriterleri konusunda bilgi vererek gerekli önlemlerin alınması konusunda işbirliğini geliştirmeli-
dir. Bu kapsamda farkındalık toplantıları düzenlemelidir.
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SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
MÂNİA KONTROL EKİBİ LİSTESİ

İŞL. HİZ. YS/Y09/VAS/TLM.01/LST.01 Yür. Tarihi: 01/12/2006 Rev. Tarihi: 29/12/2016 Rev. No: 11 S. No: 1/1

Havalimanı Mania Kontrol Ekiplerinin Oluşturulması:

Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü, havalimanı sınırları içerisinde veya dışında mania teşkil 
edebilecek tüm olay ve gelişmeleri izlemek üzere ilgili ve gerek duyulan birimlerden (İşletme, İnşa-
at, Teknik Hizmetler, Elektronik, Elektrik, ARFF, Hava Seyrüsefer vb.) oluşan mania kontrol ekibinin 
görevlendirilmesini yapar.

İzleme, Gözlem ve Raporlama: 

Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü Apron Yönetim Servisi tarafından Havalimanından görüle-
bilen sahalar  her gün kontrol edilerek PAT Sahaları Günlük Denetim Çizelgesi Formuna işlenir.

Mania Kontrol Ekibi tarafından da diğer sahalar ayda en az bir olmak üzere gözlemlenir ve Ma-
nia Kontrol Çizelgesi Formuna işlenir.

Mania Kontrol Ekibi aylık kontrol öncesinde veya kontrol sonrasında  bir toplantı ile durum değer-
lendirmesi yapar ve vakit geçirmeksizin gerekli tedbirleri alır/aldırtır.

MANİA KONTROL EKİBİ ASİL ÜYELERİ

S.

NO
ADI SOYADI BİRİMİ UNVANI EKİP İÇİ GÖREVİ DAHİLİ CEP TELEFONU

1 İŞLETME İŞLETME BİRİM 
SORUMLUSU

MANİA KONTROL 
EKİBİ SORUMLUSU

2 MÜDÜRLÜK HAVALİMANI MÜDÜR 
YRD. V

MANİA KONTROL 
EKİBİ ÜYESİ

3 ELEKTRONİK ELEKTRONİK TEKNİKERİ MANİA KONTROL 
EKİBİ ÜYESİ

4 TEKNİK HİZMETLER 
ŞEFLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ MANİA KONTROL 

EKİBİ ÜYESİ

5 ARFF ARFF ŞEFİ MANİA KONTROL 
EKİBİ ÜYESİ

6 ATC HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ MANİA KONTROL 
EKİBİ ÜYESİ

7 EYS MEMUR MANİA KONTROL 
EKİBİ ÜYESİ

8 TEKNİK HİZMETLER 
ŞEFLİĞİ MAK. MOT.TEKNİSYENİ MANİA KONTROL 

EKİBİ ÜYESİ

9 APRON APRON MEMURU MANİA KONTROL 
EKİBİ ÜYESİ

MANİA KONTROL EKİBİ YEDEK ÜYELERİ

S.NO ADI SOYADI BİRİMİ UNVANI EKİP İÇİ GÖREVİ DAHİLİ CEP TELEFONU

1 ARFF ARFF MEMURU MANİA KONTROL 
EKİBİ SORUMLUSU

2 ELEKTRONİK ELEKTRONİK TEKNİKERİ MANİA KONTROL 
EKİBİ ÜYESİ
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Havalimanı Mania Kontrol Ekibi Toplantıları:

Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü, ayda en az bir, acil önlem alınması gerekli durumlarda 
ise derhal toplanmalıdır. Yapılacak toplantılar öncesi toplantı gündemi oluşturulmalıdır. Yapılan göz-
lem, inceleme vb. sonrası Havalimanı Mania Kontrol Formu değerlendirilerek bulgu var ise işlenir ve 
daha sonra Toplantı Sonuç Rapor Formu hazırlanarak imzalanır.

HAVALİMANLARI MANİA KONTROL FORMU

İŞL. HİZ. YS/Y09/FRM.01 Yür. Tarihi: 06/04/2007 Değ. Tarihi: 22/05/2014 Değ. No: 04 S. No: 1/6

DHMİ SİVAS NURİ DEMİRAĞ  HAVALİMANI 

26 / 10 / 2015

EVET HAYIR
AÇIKLAMA/ 
AIP YAYINI/ 
NOTAM NO

ŞE
R

İT
 S

A
H

A Şerit Saha içerisinde mania var mı? ( X ) (  ) 1

Şerit Saha içerisinde mania var ise kaldırılması için çalışma başlatılmış mı? (    ) ( X ) 1

Şerit Saha içerisinde kaldırılamayan mania var ise AIP / NOTAM yayını yapılmış mı? ( X ) (  ) 1

YA
K

LA
ŞM

A
- 

TI
R

M
A

N
M

A
 

Y
Ü

ZE
Y

İ

Yaklaşma – Tırmanma Yüzeyi içerisinde mania var mı? ( X ) (  ) 2

Yaklaşma – Tırmanma Yüzeyi içerisinde mania var ise kaldırılması için çalışma başlatılmış mı? (Valilik 
nezdinde girişim, Genel Müdürlüğe bildirim v.b.) (  ) ( X ) 2

Yaklaşma – Tırmanma Yüzeyi içerisinde kaldırılamayan mania var ise AIP / NOTAM yayını yapılmış mı? ( X ) (   ) 2

G
EÇ

İŞ
 Y

Ü
ZE

Y
İ Geçiş Yüzeyi içerisinde mania var mı? ( X ) (   ) 3

Geçiş Yüzeyi içerisinde mania var ise kaldırılması için çalışma başlatılmış mı? (Valilik nezdinde girişim, 
Genel Müdürlüğe bildirim v.b.) (   ) ( X ) 3

Geçiş Yüzeyi içerisinde kaldırılamayan mania var ise AIP / NOTAM yayını yapılmış mı? ( X ) (   ) 3

İÇ
 Y

A
TA

Y
 

D
Ü

ZL
EM

İç Yatay Düzlem içerisinde mania var mı? (   ) ( X )

İç Yatay Düzlem içerisinde mania var ise kaldırılması için çalışma başlatılmış mı? (Valilik nezdinde giri-
şim, Genel Müdürlüğe bildirim v.b.) (   ) (   )

İç Yatay Düzlem içerisinde kaldırılamayan mania var ise AIP / NOTAM yayını yapılmış mı? (   ) (   )

K
O

N
İK

 Y
Ü

ZE
Y Konik Yüzey içerisinde mania var mı? (   ) ( X ) 3

Konik Yüzey içerisinde mania var ise kaldırılması için çalışma başlatılmış mı? (Valilik nezdinde girişim, 
Genel Müdürlüğe bildirim v.b.) (   ) (   )

Konik Yüzey içerisinde kaldırılamayan mania var ise AIP / NOTAM yayını yapılmış mı? (   ) (   )

M
EV

ZU
AT

 / 
G

EN
EL

-
G

E 
/ T

A
Lİ

M
AT

24.07.2012 tarihli ve 1421 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Genelgesi tarihinden 
sonra Genelgeye aykırı  yapılaşma  bulunmakta mıdır? ( X ) (   ) 5

Genelgeye aykırı  yapılaşma  var ise gerekli çalışma başlatılmış mıdır? (Valilik nezdinde girişim, Genel 
Müdürlüğe bildirim v.b.) (   ) ( X )

23.09.1993 tarihli 150/5300 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü talimatına aykırı yapılaşma bulun-
makta mıdır? (   ) ( X )

Genelgeye aykırı  yapılaşma  var ise gerekli çalışma başlatılmış mıdır? (Valilik nezdinde girişim, Genel 
Müdürlüğe bildirim v.b.) (   ) (   )

TA
H

D
İT

-
Lİ

 A
LA

N Yukarıda belirtilen tespitler kapsamında pist başlarında eşik kaydırma bulunmakta mı? (   ) ( X ) Pist Başı No/Kaç Metre

Tahditli herhangi bir bölge bulunmakta mı? (   ) (   ) Açıklama/AIP Yayını/
NOTAM No

A
IP

 Y
A

-
Y

IN
I AIP’de yayınlanan manialara ilişkin bilgiler güncel mi? ( X ) (   )

Maniaların yayınlandığı en son AIP’nin tarihi nedir? (Not : Silinen/ düzeltilen/ eklenen manialara ilişkin 
ayrıntılı bilgi açıklamalar bölümüne girilecek. (yazı, adet vb.) (   ) (   )

AIP Yayın Tarihi

30.04.2015
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TOPLANTI GÜNDEM FORMU

İŞL. HİZ. YS/PRO.07/FRM.01 Yürürlük Tarihi:
04/12/2006

Değişiklik Tarihi:
20/03/2015

Değişiklik No:
05 Sayfa No: 1/1

TOPLANTI SONUÇ RAPOR FORMU

İŞL. HİZ. YS/PRO.07/FRM.03 Yürürlük Tarihi:
15/07/2008

Değişiklik Tarihi:
20/03/2015

Değişiklik No:
03 Sayfa No: 1/6

TOPLANTI KONUSU 2015 EKİM AYI MANİA KONTROL EKİBİ TOPLANTISI

TOPLANTI YERİ YS TOPLANTI ODASI

TOPLANTI TARİHİ 26.10.2015

TOPLANTI NO 2015/5

TOPLANTI GÜNDEM KONULARI

Madde-01 Son Yapılan 2015 Haziran Ayı Toplantı Sonuç Rapor Formunun Ve Mania Kontrol Formunun İncelenmesi

Madde-02 AIP’de Yayınlı Olan Maniaların Değerlendirilmesi 

Madde-03 Meteoroloji İl Müdürlüğüne ait inşaatı başlatılan Radar Kulesinin Makine Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi ve Yapılan Yazışmaların Görüşülmesi

Madde-04 19 pist başı istikametinde yapılan TANAP Doğalgaz Boru Hattı inşaat çalışmasının yerinde görülerek kot ve koordinat alınması

Madde-05 Mania Kontrol Formunun Doldurulması

Madde-06 Mania Kontrol Ekibi’nin Gündeme Alınmasını İstediği Hususların Sorulması

HAVALİMANI ADI DHMİ SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 

TOPLANTI
TARİHİ 26.10.2015

TOPLANTI YERİ YS TOPLANTI ODASI

TOPLANTI
KONUSU 2015 EKİM AYI MANİA KONTROL EKİBİ TOPLANTISI

TOPLANTI NO 2015 / 5

EKLER:

- Toplantı Katılımcı Formu,

- Toplantı Gündem Formu, 

- Mania Kontrol Formu

- Plan ve Krokiler
TOPLANTI KARARLARI

Madde-01 Son toplantı tarihi olan Haziran 2015 ayına ait Mania Kontrol Formu ile Toplantı Sonuç Rapor Formu incelenmiştir

Madde-02 AIP de yayınlı olan manialarımız değerlendirilerek herhangi bir güncelleme ihtiyacının olmadığı kararlaştırılmıştır.

Madde-03

Havalimanımız 01 yaklaşma konisine yakın mesafede Konik Yüzeyde 39°45’54.00”K ve 36°51’18.00”D koordinatında bir yapılaşma oldu-
ğu görülmüş, bunun üzerine inşaat yanına gidilerek bina hakkında bilgi alınmıştır. Binanın Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sivas Radar 
Tesisi olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine derhal 28.05.2015 tarih ve 3251 sayılı yazı yazılarak; 

“2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “İnşaat sınırlamaları” başlığı altındaki 47. Maddesinde “ Havaalanlarının ve ilgili tesis ve 
teçhizatın çevresinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dahilinde izin alınmadıkça 
hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte 
bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır.  

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilecek yapı, bina, 
ağaç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir. 
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Havalimanı Mania Durum Gelişme Raporlarının Gönderimi:

Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü tarafından maniaların izlenmesi ve gözlemlenmesi konu-
sunda yapılan çalışmalar ve işlemler, 

Durum/Gelişme Raporu olarak her yılın Ocak ve Temmuz aylarında  İşletme Dairesi Başkan-
lığına bildirilir. 

Bu bildirimlerde, ilgili Belediye ve/veya ilgili Kamu Kurum/Kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler özel-
likle belirtilir. 

Acil önlem alınması gerekli durumlar ise geciktirilmeksizin bildirilir. 

Manialar konusundaki gelişmeler ve başlatılan/yapılan önlem çalışmaları, Havalimanı bazında Ha-
valimanı Yönetimi, genel anlamda da İşletme Dairesi Başkanlığınca izlenir ve gerekli durumlarda 
girişimler tekrarlanır.

Soru 1- ........................................... yayınlanan mânia kriterlerine göre yapılaşma gelişmelerini sürekli 
izlemek, yapılaşmalar nedeniyle oluşabilecek mânialar konusunda ilgili makamlarla işbirliği içinde 
gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve bunları .............................................. rapor etmekten so-
rumludur.

DHMİ Havalimanları Mania Kontrol Yönergesinde geçen yukarıda ifadede, boşluklara gelmesi gereken 
doğru ifadeler hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Soru 2- Havalimanı Mania kontrol ekipleri ……….... periyodik kontroller ve toplantılar yaparak kayıt 
altına almalı ve …………...... dönemler halinde Genel Müdürlüğe bildirimde bulunmalıdır.

Yukarıda boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….…......
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................



436

87

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı  : 
Konu: 2019 Yılı Temmuz-Aralık Ayları Arası Mania Kontrol Komitesi Toplantıları         
…/…/…..

İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DHMİ Havaalanları Mania Kontrol Yönergesinin Raporlama başlığı altında Madde 17’de “Havaalanı 
yöneticisi tarafından maniaların izlenmesi ve gözlemlenmesi konusunda yapılan çalışmalar ve işlem-
ler, durum/gelişme raporu olarak her yılın Ocak ve Temmuz aylarında İşletme Dairesi Başkanlığına 
bildirilir. Bu bildirimlerde, ilgili Belediye ve/veya ilgili Kamu Kurum/Kuruluşlarıyla yapılan görüş-
meler özellikle belirtilir.” denilmekte olup, bu kapsamda gündem maddeleri gereği Belediye ve/veya 
ilgili Kamu Kurum/Kuruluşlarıyla herhangi bir görüşme ihtiyacı ortaya çıkmamıştır.

2019 yılının ikinci yarısına ait Havalimanımız Mania Kontrol Komitesinin yapmış olduğu aylık top-
lantılara ait Toplantı Sonuç Rapor Formları ile Mania Kontrol Formları ekte sunulmuştur. Bilgilerinize 
arz ederim.

Havalimanı Müdürü

EKLER:

1- Temmuz Ayı Mania Kontrol Formu

2- Temmuz Ayı Toplantı Sonuç Rapor Formu

3- Ağustos Ayı Mania Kontrol Formu

4- Ağustos Ayı Toplantı Sonuç Rapor Formu

5- Eylül Ayı Mania Kontrol Formu

6- Eylül Ayı Toplantı Sonuç Rapor Formu

7- Ekim Ayı Mania Kontrol Formu

8- Ekim Ayı Toplantı Sonuç Rapor Formu

9- Kasım Ayı Mania Kontrol Formu

10- Kasım Ayı Toplantı Sonuç Rapor Formu

11- Aralık Ayı Mania Kontrol Formu

12- Aralık Ayı Toplantı Sonuç Rapor Formu
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Havalimanı Çevresinde Yapılacak Havacılık ve Gölgeleme Çalışmaları (SHT-HÇG):

Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Mânia: Hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki 
hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ancak 
hava seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisim-
leri veya bunların bir kısmı olarak tanımlanmaktadır.

Mânia Planı: Genel Müdürlük tarafından SHT-HES’te yer alan mânia sınırlama yüzeylerine ilişkin 
kriterler çerçevesinde havalimanları çevresindeki yapılaşma kriterlerini belirlemek üzere hazırlanan ve 
uygulanmak üzere ilgili Valilik, havalimanı işletmecisi ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü ve ölçekte 

imar planı yapma yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar ile ilgili diğer tüm kuruluşlara gönderilen plan.

Mevcut Mânia: Yürürlükte olan mânia planı yayımlanmadan önce, ilgili mevzuat kapsamında 
her türlü ve ölçekte imar planı yapma yetkisine sahip kurum veya kuruluşlarca ilgili mevzuat ve varsa 
ilgili mânia planı çerçevesinde inşaat ruhsatı verilmiş olan, ancak mânia planı yayımından sonra 
mânia oluşturan yapı.

 

SHT – HÇG 
Yayım Tarihi 
26/01/2018 

Değişiklik No 
00 

Değişiklik Tarihi 
00/00/0000 

Sayfa 
1 / 15 

  
  
 

 
HAVAALANLARI VE ÇEVRESİNDE YAPILACAK HAVACILIK ÇALIŞMASI  

VE GÖLGELEME TALİMATI 
(SHT-HÇG) 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

 
 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı; Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve sivil 
hava ulaşımına açık havaalanlarında uygulanması gereken emniyet standartları kapsamında 
yapılacak olan havacılık çalışmaları ile gölgeleme çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını 
düzenlemektir. 
            
 Kapsam  
 MADDE 2 – (1) Bu Talimat; Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve sivil hava 
ulaşımına açık havaalanlarında uygulanması gereken emniyet standartları kapsamında 
yapılacak olan havacılık çalışmaları ve gölgeleme çalışmaları ile bu çalışmaları yapan ve/veya 
yaptıran kurum ve kuruluşları kapsar. 
  
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 27/10/2016tarihli ve 29870 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A)’nın 7 nci maddesine, 
05/04/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri 
Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDTGMK) 
Ek Madde 2’ye ve Genel Müdürlükçe yayımlanan 09/06/2017 tarihli Havaalanı Emniyet 
Standartları Talimatı (SHT-HES)’in 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
  
 Tanımlar ve kısaltmalar 
 MADDE 4 – (1) Bu Talimatta geçen; 

a) AIP: Türkiye Havacılık Bilgi Yayınını, 
b) Doc 8168 Cilt 2 (PANS-OPS): ICAO tarafından yayımlanan Hava Aracı 

Operasyonları başlıklı dokümanı, 
c) Doğal mânia: Yürürlükte olan mânia planına göre mânia oluşturan doğal araziyi, 
ç) EUR Doc 015: ICAO tarafından yayımlanan Yapı Tahditli Alanların Yönetimi 

başlıklı dokümanı, 
d) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü, 
e) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, 
f) Gölgeleme: Havaalanları çevresinde yapılacak olan yeni inşaatların yapımının 

yasaklanmasının gerekliliğini azaltmak amacıyla gölgeleyen mânianın en üst noktasını 
geçmemek şartıyla yeni yapılaşmalara izin verilmesini sağlamak ve maksimum yapı 
yüksekliklerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmayı, 

g) Gölgeleyen mânia: Gölgeleme çalışması için esas alınan ve gölgeleme sonucunda 
yeni oluşacak yapılar için gölgeleyen durumunda olan mânia planı sınırları dâhilindeki 
mevcut veya doğal mâniayı, 

ğ) Havaalanı: Hava araçlarının tamamen veya kısmen, inişi, kalkışı ve yer hareketi için 
kullanılması öngörülen, içerisindeki bina, teçhizat ve tesisat da dâhil olmak üzere karada veya 
suda belirlenmiş alanı, 
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Kritik Mânia: Yaklaşma ve kalkış-tırmanış yüzeyleri içerisinde kalan ve gölgeleme yapılacak bölgedeki 
mevcut mânialar içerisinde en üst noktası en yakın pist şeridi ile en büyük açıya sahip gölgeleyen mânia.

Gölgeleme: Havalimanları çevresinde yapılacak olan yeni inşaatların yapımının yasaklanmasının 
gerekliliğini azaltmak amacıyla gölgeleyen mânianın en üst noktasını geçmemek şartıyla yeni yapı-
laşmalara izin verilmesini sağlamak ve maksimum yapı yüksekliklerini belirlemek amacıyla yapılan 
çalışma.

Gölgeleyen Mânia: Gölgeleme çalışması için esas alınan ve gölgeleme sonucunda yeni oluşacak 
yapılar için gölgeleyen durumunda olan, mânia planı sınırları dâhilindeki mevcut veya doğal mânia.

Şemsiyeleme: Mevcut mânianın veya doğal mânianın belirli bir noktasından negatif yüzde 10’luk bir 
eğimle azalan şekilde yapılan bu Talimatın Ek 2’sinde yer alan Şekil1’de gösterimi yapılan gölgeleme.

Sapma: Havalimanı emniyetine yönelik uluslararası ve/veya ulusal mevzuatta belirlenmiş olan 
standartların tamamen veya kısmen sağlanamadığı ya da bu standartların farklı bir şekilde uygulan-
masının söz konusu olduğu durum.

Havacılık Çalışması: Sapmaların etkilerinin değerlendirilmesi, hava aracı operasyonlarının emni-
yetini sağlamak amacıyla kabul edilebilir alternatif uygulamaların sunulması, bu alternatif uygulama-
ların etkinliğinin değerlendirilmesi ve bu durumları emniyeti zaafa uğratmadan telafi etmek için so-
runun çözümüne yönelik uygulanabilecek azaltıcı önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi amacıyla 
yapılan veya yaptırılan kapsamlı çalışmayı

Risk: İnsanların, donanımın ya da yapıların zarar görmesi, kaynakların kaybedilmesine neden olma 
ya da daha önceden tanımlanmış bir işlevin yerine getirilmesini engelleme ihtimalinin olasılık ve et-
kinin derecesi olarak ölçülmesi. 

Tehlike: İnsanların, donanımın ya da yapıların zarar görmesine, kaynakların kaybedilmesine neden 
olma ya da daha önceden tanımlanmış bir işlevin yerine getirilmesini engelleme potansiyeline sahip 
durum, nesne ya da faaliyet.

Talep Sahibi: Havacılık çalışması ya da gölgeleme çalışması yapmak veya yaptırmak isteyen hava-
limanı işletmecisini veya ilgili mevzuat kapsamında her türlü ve ölçekte imar planı yapma yetkisine 
sahip kurum ya da kuruluş.

Teknik Gözetim, Sertifikasyon ve Müşavirlik Kuruluşu: Genel Müdürlüğün görev alanına giren 
konularda yayımlanan düzenlemeler çerçevesinde teknik, sertifikasyon ve uzmanlık gerektiren çalış-
maları yapmaya Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş kuruluş.

Uzman Kuruluş: Bu Talimat kapsamında havacılık çalışması yapmak üzere Genel Müdürlükçe yet-
kilendirilmiş olan teknik gözetim, sertifikasyon ve müşavirlik kuruluşu.

SHT-HES: Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yayımlanan 09/06/2016 tarihli Havaalanı 
Emniyet Standartları Talimat.

CNS Hizmet Sağlayıcısı: Hizmet verdikleri havalimanı veya Türkiye hava sahasında sorumlu olduk-
ları sektör ile sınırlı olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca veya ilgili mevzuat 
uyarınca haberleşme, seyrüsefer ve gözetim alanlarında teknik hizmet sağlama yetkisi verilmiş ku-
rum/kuruluşları
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Havalimanı Mania Gölgeleme Çalışmaları:

Gölgeleme çalışması, gölgeleyen mânianın en üst noktasını geçmemek şartıyla yeni yapılaşmalara 
izin verilmesini sağlamak, yalnızca bir veya bir kaç yeni yapı için değil belirli bir bölgeyi kapsayan 
alanlardaki yeni yapılaşma kriterlerini belirlemek amacıyla yapılır.

Gölgeleme, mevcut mânianın veya doğal mânianın SHT-HES’te tanımlanan mânia sınırlama yüzeyle-
rinden yaklaşma, kalkış-tırmanış, iç yatay ve konik yüzeyden birini veya birkaçını ihlal ettiği durumlarda; 
SHT-HES’te bu bölge için gölgeleme yapılabileceğine dair bir hüküm olması şartıyla uygulanır.

Geçiş yüzeyi içerisinde gölgeleme çalışması yapılamaz. Havalimanı sınırları içerisinde olması ve hava-
cılık faaliyetlerinde kullanılması şartı ile geçiş yüzeyi içerisinde yeni binaların yapılmasına yönelik olarak 
gölgeleme çalışması yapılmasına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından izin verilebilir.

Enerji nakil hattı, baz istasyonu, anten, direk, ağaç, rüzgar enerji santrali türbinleri gölgeleyen 
mânia olarak kabul edilemez. 

İç Yatay ve/veya Konik Yüzey İçerisinde Yapılacak Gölgelemeye İlişkin Kriterler:

İç yatay yüzey ve/veya konik yüzey içerisinde uygulanacak olan gölgeleme çalışmasında 
şemsiyeleme yapılır. Şemsiyeleme konisinin izdüşümü olan dairenin yarıçapı uçuş emniyetini tehli-
keye düşürebilecek bir durumun tespiti halinde SHT-HÇG Ek-2 Şekil 1’deki gibi sınırlandırılabilir.

Mevcut mânia veya doğal mânia esas alınarak yapılan şemsiyelemelerin sonucunda en kritik olan 
yükseklikler kullanılır.
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Yaklaşma ve/veya Kalkış - Tırmanış Yüzeyi İçerisinde Yapılacak Gölgeleme-
ye İlişkin Kriterler:

Yaklaşma ve/veya kalkış - tırmanış yüzeyi içerisinde yapılacak gölgeleme çalışmasına ilişkin kriter-
ler SHT-HÇG Ek-2 Şekil 2 ve 3’te tanımlandığı şekilde yapılır. 

Yaklaşma ve/veya kalkış-tırmanış yüzeyi doğrultusunda olduğu halde, daha kritik olduğundan mânia 
planında iç yatay ve konik düzlemlere göre yüksekliklerin belirlendiği alanlarda; gölgeleyen mânia yak-
laşma ve/veya kalkış-tırmanış yüzeyini ihlal etmiyorsa SHT-HÇG Ek-2 Şekil 1’deki gibi gölgeleme yapılır. 

Not: Yaklaşma ve/veya kalkış-tırmanış yüzeyini ihlal eden bir gölgeleyen cisimden yapılacak göl-
geleme sonucunda cismin iki tarafında iki gölgeleme düzlemi oluşur. 

Birinci düzlem mânianın en üst noktasından cismin piste bakmayan tarafına doğru uzanan bir 
yatay düzlemdir. 

İkinci düzlem ise gölgeleyen cismin en üst noktasından cismin piste bakan tarafına doğru negatif 
% 10 eğim ile alçalan bir yüzeydir. Bu düzlemlerin genişlikleri, mânianın kenarında mânianın genişliği 
ile eşit genişlikte başlayıp, gölgeleme düzlemi ile yaklaşma ve kalkış-tırmanış yüzeylerinin ya da göl-
geleyen cismin kenarlarından içeri doğru % 12,5 oranında azalan kenarların kesiştiği noktaya kadar 
devam eder.
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Yaklaşma ve/veya Kalkış - Tırmanış Yüzeyi İçerisinde Yapılacak Gölgelemeye 
İlişkin Kriterler:
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Yaklaşma ve/veya Kalkış - Tırmanış Yüzeyi İçerisinde Yapılacak Gölgelemeye 
İlişkin Kriterler:

Örnek: Yeni Zelanda

Bu yüzeylerin profil ve plan görünüşleri yamuk veya üçgen şeklindedir. 
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Gölgeleme çalışması yapacak talep sahibi, gölgeleme çalışmasına başlama-
dan önce SHY-CNS kapsamında ilgili kuruluşlardan uygun görüşleri alır. 

Talep sahibi, yaptığı ve/veya yaptırdığı gölgeleme çalışması sonucunda, göl-
geleme yapılan alanı ve gölgeleme yüksekliklerini gösteren planları, SHGM’ce 
yayımlanmış ve yürürlükte olan mânia planı üzerine işleyerek, Auto CAD (dwg) 
formatında sayısal ve basılı olarak hazırlar ve Haberleşme, Seyrüsefer, Gö-
zetim Sistemleri mânia Kriterleri hakkında Yönetmelik kapsamında aldığı uygun görüş yazısı ile 
birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne sunar.  

SHGM’ye sunulan gölgeleme çalışması incelenir ve SHT-HÇG talimatında yer alan hükümlere uygun 
olarak yapıldığının tespiti halinde onaylanır. 

Gölgeleme çalışması yapılan havalimanının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havalimanlarından sivil 
hava ulaşımına açık havalimanı olması durumunda; Genel Müdürlük raporu onaylamadan önce Milli 
Savunma Bakanlığından rapor hakkındaki görüşünü 30 gün içerisinde resmi yazı ile bildirmesini talep 
eder. Bu süre içinde, herhangi bir görüş bildirilmemesi durumunda rapor hakkında olumsuz bir görü-
şün olmadığı değerlendirilir.

Onaylanan gölgeleme çalışması çerçevesinde yapılacak işlemler, SHGM’ce ilgili kurum ve/veya 
kuruluşlara gereği yapılmak üzere bildirilir.

Soru 1- Yaklaşma ve kalkış-tırmanış yüzeyleri içerisinde kalan ve gölgeleme yapılacak bölgedeki mev-
cut mânialar içerisinde en üst noktası en yakın pist şeridi ile en büyük açıya sahip gölgeleyen mânia 
tanımı hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….….......

Soru 2- Havalimanları çevresinde yapılacak olan yeni inşaatların yapımının yasaklanmasının gereklili-
ğini azaltmak amacıyla gölgeleyen mânianın en üst noktasını geçmemek şartıyla yeni yapılaşmalara 
izin verilmesini sağlamak ve maksimum yapı yüksekliklerini belirlemek amacıyla yapılan çalışma ta-
nımı hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….….......

Soru 3- Hangi yüzeyde gölgeleme çalışması hiçbir şekilde yapılamaz? 
Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….….......

Soru 4- Gölgeleme çalışması yapılabilmesi için, talep sahibi SHT-HÇG kapsamında gölgeleme yapıl-
ması düşünülen bölgeye ait bilgi ve planları da içeren bir resmi yazı ile ........................................’ne 
başvuruda bulunulur.

Yukarıda boşluğa gelmesi gereken ifade hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….….......

Soru 5- Şemsiyeleme çalışması sonucunda belirlenecek yüksekliklere göre yapılacak olan yeni yapıla-
rın yükseklikleri hiçbir şekilde zemin seviyesinden itibaren ....... metreyi aşamaz.

Yukarıda boşluğa gelmesi gereken mesafe bilgisi hangisidir?

Cevap: ……………………………………………………………………………………………………….….......
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Havacılık Çalışmaları:

Havacılık Çalışmasının Amacı ve Yapılabileceği Durumlar: 

Havacılık çalışması, bir sapma tespit edilmesi halinde, ilgililerce gereken önlemlerin alınarak uçuş 
ve havalimanı emniyetinin sağlanması amacıyla yapılır. 

SHT-HÇG hükümlerine göre yapılacak olan havacılık çalışmaları, yeni mânialara izin verilmesi ya da 
pist, pist şeridi, pist sonu emniyet alanı ve taksi yolu planlamaları yönünden fiziki ve/veya operasyo-
nel gerekliliklere yönelik konular ile ilgili SHT-HES Talimatının, 

(HAD-ADR-0545), (HAD-ADR-0620), (HAD-ADR-0725),

(HAD-ADR-0770), (HAD-ADR-1180), (HAD-ADR-1185),

(HAD-ADR-1215), (HAD-ADR-1220), (HAD-ADR-1260),

(HAD-ADR-1265), (HAD-ADR-1321), (HAD-ADR-2550) numaralı standartlarında havacılık çalışması 
yapılabileceği belirtilen durumların söz konusu olması ve SHT-HES, Ek1, Bölüm 3’te tasarım kriterlerine 
yönelik belirlenmiş olan kriterlerin sağlanamaması durumlarında yapılabilir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan 24/07/2012 tarihli ve 1421 
sayılı Havaalanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterleri konulu Genelgenin aşağıda belirtilen birinci ve 
ikinci maddelerinde yer alan kısıtlamalar için havacılık çalışması yapılmaz. 

1- Havalimanı Mânia Planlarında yer alan iniş-kalkış koridorlarının (ICAO Annex-14’te kriterleri be-
lirtilen ve 15000 m boyunca devam eden yaklaşma ve kalkış-tırmanış yüzeylerinin) pist başlarından 
itibaren ilk 6000 metrelik bölümü içerisinde; her türlü parlayıcı, patlayıcı, akaryakıt tesis ve depoları 
ile buna benzer yapılar ve yoğun duman çıkaracak nitelikteki sanayi tesislerinin planlanmaması ve 
inşa edilmemesi,

2- Havalimanı Mânia Planlarında yer alan iniş-kalkış koridorlarının pist başlarından itibaren ilk 3000 
metrelik bölümü içerisinde: insanların toplu halde bulundukları hastane, düğün salonu, okul, kongre 
merkezi, stadyum, otogar, gar binalarının planlanmaması ve inşa edilmemesi.

Havacılık çalışması yapılmasına esas teşkil eden sapmanın SHGM tarafından tespit edilmesi du-
rumunda; SHGM havacılık çalışmasının kapsam, amaç ve diğer detaylarını da belirleyerek havali-
manı işletmecisinden uzman bir kuruluşa havacılık çalışması yaptırmasını, resmi yazı ile talep 
eder. Havalimanı işletmecisi, SHGM’nin bu talebi doğrultusunda en fazla bir yıl içerisinde işlem 
yapmak zorundadır. 

Havacılık çalışması, SHGM tarafından SHT-HÇG talimatı kapsamında yetkilendirilen uzman 
kuruluş tarafından yapılabilir. 

Havacılık Çalışması Başvurusunun Yapılması:

Talep sahibi veya talep sahibinin uygun gördüğü uzman kuruluş, SHGM’nin kurumsal internet site-
sinde yayımlanan Havaalanı Emniyet Standartları Kapsamında Havacılık Çalışması Başvuru Formu’nu 
doldurarak bir üst yazı ile SHGM’ye sunar.  

SHGM tarafından, havalimanı işletmecisinden talep edilen havacılık çalışması için başvuru 
yapılmasına gerek yoktur. 



446

97

Başvurunun değerlendirilmesi: 

Havacılık çalışması için başvurulacak havalimanının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havalimanlarından 
sivil hava ulaşımına açık havalimanı olması durumunda; SHGM, bu başvuruya ilişkin Milli Savunma 
Bakanlığı’ndan görüşünü 30 gün içerisinde resmi yazı ile bildirmesini talep eder. 

Bu süre içerisinde SHGM’ye görüş bildirilmemesi durumunda; Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşü 
olumlu olarak değerlendirilir.  

Yapılan başvurular, SHGM oluru ile kurulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.

Komisyon, Havaalanları Daire Başkanı’nın başkanlığında, Havaalanları ve Hava Seyrüsefer Daire 
Başkanlıklarının her birinden ikişer teknik personelin üye olarak yer aldığı toplamda 5 kişiden oluşur. 

Komisyon kararlarını oybirliği esasına göre alır. Başkanın ve üyelerin birer oy hakkı olur. 

Havacılık çalışması, değerlendirme komisyonuna sunulur. Komisyon, yapılan başvuruyu SHT-HÇG 
talimatı 6. madde hükümleri çerçevesinde ve birinci fıkrada belirtilen görüşü de dikkate alarak 30 gün 
içerisinde değerlendirir.

Değerlendirme sonucunu yazılı olarak başvuru sahibine bildirir. 

Havacılık Çalışmasına Başlama:

SHGM’ce yapılan değerlendirmenin olumlu olması durumunda havacılık çalışmasına başlanır.

Havacılık Çalışması Raporunun Hazırlanması: 

Tehlikelerin Belirlenmesi: 
Havacılık çalışmasını icra eden uzman kişiler tarafından SHTSMS/HAD ‘da belirtilen hükümler çer-

çevesinde tehlikeler belirlenir.

Tehlikelerin belirlenmesi sırasında aşağıda belirtilen SHT-HÇG talimatı Ek 1’inde yer alan bilgilerden 
yararlanılabilir.

Tehlikelerin Belirlenmesi 

Tehlikelerin belirlenmesi sırasında sorulması gereken sorular “İstenmeyen şey nedir?” ve “İsten-
meyen şey nerede olmuştur?” sorularıdır.

“Ne” sorusuna örnek olarak şunlar verilebilir:

• Hava aracının araziye, kara araçlarına veya cisimlere çarpması

• Hava aracının pistin sonundan veya pistin yanından pist dışına çıkması

• Hava aracının yabani hayvanlara, kuşlara veya yabancı madde kalıntılarına (FOD) çarpması ya 
da bunların hava aracının motorları tarafından içeri çekilmesi.

“Nerede” sorusuna örnek olarak şunlar verilebilir:

• Uçuş esnasında (yaklaşmada, inişte, zorunlu olarak vazgeçilen (balked) inişte, kalkışta, tırman-
mada)

• Yerde (pistte, taksiyolunda, apronda, şerit sahada, RESA’da veya bu alanların dışında)
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Havacılık Çalışmasında İzlenecek Prosedürler, Metotlar ve Veri Kaynaklarının Seçimi: 

Havacılık çalışmasında nitel veya nicel yöntem kullanılır. Verilerin mevcut olmadığı durumlarda nitel 
yaklaşım, istatistiki veriler ya da diğer kaynaklardan elde edilen verilerin mevcut olması halinde nicel 
yaklaşım kullanılır. Nicel yöntemin kullanılabilir olduğu durumlarda mutlaka uzman görüşüne dayanan 
nitel değerlendirmelerin yapılması gereklidir. 

Kök Neden Analizi: 

Havacılık çalışmasında, belirlenen tehlikelerin oluşmasına neden olan, ortadan kaldırılması halinde 
aynı uygunsuzluğun tekrar oluşmasını engelleyecek gerçek durum ya da olay analizlerini içeren kök 
neden analizine yer verilir. 

Kök neden analizi sırasında yanda verilen SHT-HÇG talimatı Ek 1’inde yer alan bilgilerden yararla-
nılabilir. 

Kök Neden Analizi

Kök neden analizi sırasında sorulması gereken sorular “istenmeyen şey neden olmuştur”, “isten-
meyen şey olduğunda oluşacak sonuçlar nelerdir” ve “istenmeyen şeyin olması ne kadar muhtemel-
dir” sorularıdır.

“Neden” sorusuna örnek olarak şunlar verilebilir:

• Rehberlik eksikliği (görsel olmayan yardımcılar, ışıklandırmalar, işaretlemeler, levhalar, haritalar)

• Kafa karıştırıcı rehberlik (görsel olmayan yardımcılar, ışıklandırmalar, işaretlemeler, levhalar, ha-
ritalar)

• Yanlış mania incelemeleri ve yayımlanması

• Yanlış havacılık verileri

• Yetersiz koruma alanları (şerit saha, RESA)

• Yetersiz ayırma mesafeleri

• Yetersiz yüzey genişlikleri

• Yetersiz bakım programları

Bu faktörler bazı durumlarda bir kazaya sebebiyet verebileceği gibi bazı durumlarda da olayların so-
nuçlarını artırmak suretiyle kaza oluşmasına neden olabilirler.

Risk Değerlendirmesi: 

Risk değerlendirmesi, SHT-SMS/HAD ’da belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır. 

Azaltıcı Önlemlerin ve Prosedürlerin Belirlenmesi:

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, belirlenen risklerin etkilerinin azaltılmasına yönelik alınacak 
önlemlere, prosedürlere ve bunların uygunluk ve etkinlikleri ile ilgili değerlendirmeye havacılık çalışma-
sında yer verilir. Değerlendirme yapılırken belirlenecek azaltıcı önlemlerin ve prosedürlerin uygulanması 
durumundaki sonuç ve olasılıklar net bir şekilde ifade edilir. 

Azaltıcı önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi sırasında yanda verilen SHT-HÇG talimatı Ek 1’inde 
yer alan bilgilerden yararlanılabilir. 
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Azaltıcı Önlemlerin ve Prosedürlerin Belirlenmesi

Azaltıcı önlemler ve prosedürler belirlenirken, yapılan havacılık çalışmasına konu olan sapma ile 
ilgili uluslararası ve/veya ulusal mevzuatta belirlenmiş olan standardın konma amacını irdelemek en 
önemli gerekliliktir. Azaltıcı önlemlere örnek olarak şunlar verilebilir:

• En azından Türkiye Havacılık Bilgi Yayınında (AIP) yayımlama (Bu bir ICAO Amex 15 standardı 
olup, aynı zamanda ICAO Amex 6 hükümleri çerçevesinde hava araçlarının operasyon düzenle-
meden önce kendi tedbirlerini almaları açısından da gereklidir.

• Havaalanı operasyonel prosedürlerin hazırlanması (Eğer pist/taksiyolu veya taksiyolu/taksiyo-
lu ayırma mesafesi yetersiz ise paralel taksiyolundaki trafiğin kısıtlanmasına dair bir prosedür 
hazırlanması buna bir örnektir.)

• Altyapı ve/veya ek görsel ve/veya görsel olmayan yardımcılar

• Gerekli olabilecek operasyonel kısıtlamalar (Her türlü hava durumundaki operasyonların kısıt-
lanması, havada veya yerde hava araçlarının birbirleri arasındaki mesafelerin arttırılması

• Gerekli olabilecek hava aracı operatörlerinin kısıtlanması (Örnek olarak; havaalanının yalnızca 
özel yeterliliği olan operatörlerin/mürettabın kullanımı ile sınırlandırılması, hava aracının özel 
ekipman veya belge taşımasına yönelik gereklilikler, hava aracı operatörlerinin uyuyacakları 
özel rüzgâr sınırlamaları

Bilgilerin Yayımlanması: 

SHT-HÇG Talimatı kapsamında yapılan havacılık çalışması sonucu belirlenen azaltıcı önlemler, kısıt-
lamalar ve prosedürler SHGM’ce yapılacak değerlendirme sonucunda; gerek görülmesi halinde Türkiye 
Havacılık Bilgi Yayını (AIP)’de yayımlanmak üzere uzman kuruluş tarafından uygun formatta hazırlanır 
ve sonuç raporu ekinde SHGM’ye sunulur. Genel Müdürlük bu bilgilerin AIP’de yayımlanmasını sağlar. 

Sonuç Raporunun Hazırlanması: 

Uzman kuruluş tarafından; 

Tehlikelerin Belirlenmesi, 

Havacılık Çalışmasında İzlenecek Prosedürler, Metotlar ve Veri Kaynaklarının Seçimi, 

Kök Neden Analizi, 

Risk Değerlendirmesi, 

Azaltıcı Önlemlerin ve Prosedürlerin Belirlenmesi, 

Bilgilerin Yayımlanması, 

hususlarını içeren bir rapor hazırlanır. Hazırlanacak sonuç raporu içerisinde bu SHT-HÇG Talimatında 
belirtilen aşamalar dâhilindeki tüm hususlara ilişkin bilgiler yer alır.

• Raporda, havacılık çalışması sırasında yapılan tüm çalışmalar, yapılan çalışmanın tüm aşamala-
rını açıklayacak şekilde dokümante edilir. Havacılık çalışması sırasında hangi önemli varsayım-
ların, tahminlerin ve sadeleştirmelerin yapıldığı net bir şekilde belirtilerek havacılık çalışma-
sında izlenecek prosedürler, metotlar ve veri kaynaklarının seçimi nedenleri ile ortaya çıkan 
sonuçlarla ilgili belirsizlikler olması halinde bunların nedenleri ve etkileri ayrıntılı olarak ifade 
edilir. 
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• Raporda, en çok hangi istenmeyen olayın riskin oluşmasında katkısı olduğu ve bu istenmeyen 
olayları etkileyen faktörlerin neler olduğunu açık bir şekilde vurgulanır. Riskleri azaltmak ama-
cıyla tavsiye edilen önlemler, bunların özellikleri ve tahmin edilen etkileri ayrıca belirtilir.   

• Hazırlanacak sonuç raporunda, havacılık çalışması sırasında ayrıntılı olarak ele alınmış olan tüm 
ana konu başlıkları için özet bilgilere bir tablo içerisinde yer verilir.  

• Hazırlanan rapor, çalışmaya katılan tüm uzmanlar tarafından imzalanır.  

• SHGM, raporun uzmanlık alanı bazında birden fazla rapor şeklinde ayrı ayrı olarak sunulmasını 
veya gerektiğinde ilave rapor sunulmasını talep edebilir. Bu durumda, ilgili uzmanın yalnızca 
kendi konusundaki kısmı veya raporu imzalaması yeterlidir. 

Havacılık Çalışmasının Onaylanması: 

• Uzman kuruluş sonuç raporunu 
SHGM’ye sunar. SHGM, sunulan 
havacılık çalışması raporuna iliş-
kin SHY-CNS ve EUR Doc 015 kap-
samında havalimanı işletmecisin-
den, Doc 8168 Cilt 2 (PANS-OPS) 
kapsamında Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi Genel Müdürlüğü’n-
den ve havacılık çalışması yapılan 
havalimanının Türk Silahlı Kuvvet-
lerine ait havalimanlarından sivil 
hava ulaşımına açık havalimanı 
olması durumunda Milli Savunma 
Bakanlığı’ndan sonuç raporu hak-
kındaki görüşlerini 30 gün içeri-
sinde resmi yazı ile bildirmelerini 
talep eder. Bu süre içinde, görüş 
bildirilmemesi durumunda rapor 
hakkında olumsuz bir görüşün ol-
madığı değerlendirilir. 

• Havacılık çalışması raporu, SHGM 
tarafından birinci fıkrada belirti-
len görüşler de dikkate alınarak 
incelenir. Yapılan inceleme sonu-
cunda SHGM uzman kuruluştan 
ilave çalışma ve/veya düzeltme 
isteyebilir. 

• SHGM’nin görüşü doğrultusunda 
nihai hali verilen sonuç raporu, 
bu Talimatta yer alan hükümlere 
uygun olarak hazırlandığının tes-
piti halinde onaylanır. 

• Onaylanan havacılık çalışması sonuç raporu çerçevesinde yapılacak işlemler SHGM’ce ilgili ku-
rum ve/veya kuruluşlara bildirilir. 

1

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HABERLEŞME, SEYRÜSEFER, GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA

KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yer temelli sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk hava sahasında hizmet veren tüm sivil CNS sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 41 inci, 47 nci ve 48 inci maddeleri ve

10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 22

nci maddelerine dayanılarak,

b) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago’da 7 Aralık 1944 Tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil

Havacılık Anlaşması ile Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun ile kabul edilen ICAO Şikago

Sözleşmesinin 10 uncu ekinin 1 inci Cildine, EUROCAE ED-52 Dokümanına ve ICAO EUR Doc 015 gerekliliklerine paralel

olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AIP: Bir devlet ya da o devletin yetkili kıldığı makam tarafından yayınlanan, hava seyrüseferine temel teşkil eden

ve güncel durumu bildiren havacılık bilgi yayınını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) CNS hizmet sağlayıcısı: Hizmet verdikleri havaalanı veya Türkiye hava sahasında sorumlu oldukları sektör ile

sınırlı olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca veya ilgili mevzuat uyarınca haberleşme, seyrüsefer

ve gözetim alanlarında teknik hizmet sağlama yetkisi verilmiş kurum/kuruluşları,

ç) CNS sistemleri: Haberleşme, seyrüsefer, gözetim sistemlerini,

d) CVOR: Geleneksel VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazını,

e) DME: Mesafe ölçüm cihazını,

f) DVOR: Doppler VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazını,
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistem-
leri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik (SHY-CNS) 

CNS Sistemleri Nedir: Haberleşme, seyrüsefer, gözetim sistemlerini,

CNS Hizmet Sağlayıcısı Kimdir: Hizmet verdikleri havalimanı veya Türkiye hava sahasında so-
rumlu oldukları sektör ile sınırlı olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca veya 
ilgili mevzuat uyarınca haberleşme, seyrüsefer ve gözetim alanlarında teknik hizmet sağlama yetkisi 
verilmiş kurum/kuruluşları, (Bize bağlı havalimanlarında DHMİ)

Bu Yönetmeliğin amacı: Havalimanlarımızda kurulu bulunan CNS sistemlerinin (Haberleşme, 
Seyrüsefer ve Gözetim Sistemleri) mânia kriterlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Not: CNS sistemleri mania sınırlama yüzeyleri içerisinde herhangi bir yapılaşma (bina, sundurma, 
rüzgar türbini, güneş paneli, demiryolu, enerji nakil hattı, yansıtıcı yüzey vs.) planlanması veya tespiti 
halinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için; inşa faaliyetinin 
derhal durdurularak, ilgili Kurum / Kuruluşlarla yazışma ve bildirimler yapılacaktır.

VOR Cihazı Mânia Kriterleri:

1. VOR Cihazı anteni merkez olmak üzere 600 metre yarıçaplı alan hassas saha olarak tanımlanır. 
3000 metre yarıçaplı alan içerisindeki yapılaşmaların VOR anteni merkez olmak üzere istasyon 
kotu referans alınarak 1 derecelik açı ile çizilen çizginin altında kalması, ayrıca gerekli görüldü-
ğü durumlarda teknik analiz ve değerlendirme yapılması gerekir.

2. VOR istasyon koordinatı merkez olmak üzere 15.000 metre yarıçaplı alandaki RES talepleri için 
teknik analiz ve değerlendirme yapılması gerekir.
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DME Cihazı Mânia Kriterleri:

DME için herhangi özel bir kriter bulunmamakta ve diğer seyrüsefer yardımcı cihazları ile eşlenik 
çalışması durumunda eşlenik çalıştığı cihazlar için belirlenen kriterler DME için de geçerlidir.

NDB Cihazı Mânia Kriterleri:

İstasyon merkez olmak üzere 200 metre yarıçaplı alan hassas saha olarak tanımlanır. 1000 metre 
yarıçaplı alan içerisindeki yapılaşmaların istasyon kotu referans alınarak 5 derecelik açı ile çizilen çiz-
ginin altında kalması, ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda teknik analiz ve değerlendirme yapılması 
gerekir.

ILS Sistemi Mânia Kriterleri:

ILS’e ait Localizer ve Glide Path Cihazı için mâniaların kontrol altında tutulması gereken saha yanda 
belirtilmektedir. Bu sahadaki yapılaşma talepleri için, herhangi bir inşaat ve tesis çalışması yapılması 
öncesinde ilgili Yönetmeliğin17. maddesinde belirtilen başvuru yolu izlenerek, ilgili havalimanı CNS 
hizmet sağlayıcısının görüşlerinin alınması gerekmektedir. 

CNS hizmet sağlayıcısı yapılaşma talepleri hakkındaki incelemelerini tamamladıktan sonra, görüş-
lerini en geç 1 ay içerisinde başvuru sahibi kurum/kuruluş ile Genel Müdürlüğe iletir.

L

Anten

b a

r

D

Seyrüsefer 
yardımcısının tipi

a
(m)

b
(m)

r
(m)

D
(m)

L
(m) (o)

ILS LOC
Threshold’a 
olan mesafe

500 a+6000 500 1500 20

ILS GP 800 50 6000 250 325 10

Notlar:

• (a) ve (b) parametreleri anten merkezlidir ve araziyi takip eder.

• (r) anten merkezlidir ve yatay düzlemi referans alır.

•  yatay düzlemde ölçülür
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RADAR Sistemleri Mânia Kriterleri:

15000 metre yarıçaplı alan içerisinde anten çevresinde gerçekleştirilecek yapılaşmaların anten ya-
tay düzleminden itibaren;

a) 0,25 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalması gerekir.

b) 0,25 derecelik açı ile çizilen çizginin üstünde olması durumunda teknik analiz ve değerlendirme 
yapılması gerekir.

Radar istasyonu görüş alanı içinde olan rüzgâr enerji santrallerine ilişkin, mesafeye bakılmaksızın 
CNS hizmet sağlayıcısı tarafından teknik analiz ve değerlendirme yapılması gerekir.
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Haberleşme Sistemleri Mânia Kriterleri:

Verici ve alıcı haberleşme cihazı antenlerinden itibaren 2000 metre yarıçaplı alan içerisindeki ya-
pılaşmaların anten yatay düzleminden itibaren 1 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalması, ayrıca 
gerekli görüldüğü durumlarda teknik analiz ve değerlendirme yapılması gerekir.

Yayın performansı

Havalimanı CNS sistemleri yayın performanslarının olumsuz etkilenmemesi açısından, havalimanı 
mânia planları sınırları dâhilinde yapılacak tüm yapıların dış yüzey kaplamalarında yansıtıcı özellikteki 
malzemeler kullanılamaz.

Değerlendirme: 

CNS sistemleri çevresindeki yapılaşmalar yönelik olarak SHY-CNS Yönetmeliği esas alınarak yapı-
lacak olan değerlendirmelerde, ilgili mevzuatların yanı sıra cihazın mevcut sinyal performansı, çevre-
sindeki diğer yapılaşmalar, arazi yapısı, varsa ilgili havalimanı için yapılmış havacılık çalışmaları gibi 
faktörler de göz önünde bulundurulur.
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İnşaat Sınırlamaları: 

CNS sistemlerinin çevresinde inşa edilecek yapıların 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47 
nci maddesi hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur.

Genel Müdürlükçe konulan sınırlamalar, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Ulusla-
rarası Sivil Havacılık Sözleşmesi gereğince kurulan ICAO tarafından yayımlanan Havacılık Haberleşmesi 
konulu Ek-10 ile Havaalanları konulu Ek-14’ün ve bu eklere ilişkin olarak yayımlanan dokümanların son 
şeklinde belirlenen standartların altında olamaz.

CNS sistemlerinin çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan yapılaşmaların ve rüzgar türbinlerinin, 
5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi gereğince 
kurulan ICAO tarafından yayımlanan EUR Doc. 015 hükümlerine uygun olarak yapılması zorunludur.

ICAO tarafından yayımlanan EUR Doc 015 dokümanı doğrultusunda aşağıda belirtilen koşullarda ilgi 
Yönergenin 17. maddesinde belirtilen başvuru yolu izlenerek, ilgili Havalimanı CNS hizmet sağlayıcı-
sının görüşlerinin alınması gerekmektedir. CNS hizmet sağlayıcısı yapılaşma talepleri hakkındaki ince-
lemelerini tamamladıktan sonra, görüşlerini en geç 1 ay içerisinde başvuru sahibi kurum/kuruluş 
ile Genel Müdürlüğe iletir.

• Hava Seyrüsefer Sistemleri İçin; VOR, DME ve NDB cihazlarına ait istasyon koordinatı merkez 
olmak üzere 3.000 metre yarıçaplı alandaki yapılaşma, 15.000 metre yarıçaplı alandaki rüzgâr 
enerji santrali ile ILS için yönetmelik ilgi maddesinde belirtilen alandaki rüzgâr enerji santralleri.

• Radar Sistemleri İçin; Radar istasyonu koordinatı merkez olmak üzere 15.000 metre yarıçaplı 
alandaki yapılaşma talepleri, istasyon yakınında yapılacak ve heyelan titreşim gibi sebeplere 
yol açabilecek delme, patlama faaliyeti içeren maden ocağı ve benzeri faaliyetler ve mesafeye 
bakılmaksızın radar istasyonu görüş alanı içinde olan rüzgâr enerji santralleri.

• Haberleşme Sistemleri İçin; Haberleşme istasyon koordinatı merkez olmak üzere 2.000 metre yarı-
çaplı alandaki anten yatay düzleminden itibaren 1 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalan çalışmalar.

• Her Yöne Yayın Yapan Sistemler İçin; yukarıda belirtilen mesafelerin dışında olsa bile, arazi 
zemin kotundan itibaren 150 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak tüm yapılaşmalar.
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Soru: RES (Rüzgar Enerji Santrali) taleplerinde dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirin?

CNS Sistemlerinin Kritik ve 
Hassas Sahalarının Korunması:

CNS sistemlerinin kritik ve has-
sas sahalarının korunmasından ve 
cihazın bulunduğu alanın bu Yönet-
melikte belirtilen mânia kriterleri-
ne uygun hale getirilmesinden ci-
hazın bağlı bulunduğu havalimanı 
yönetimi sorumludur.

CNS sistemlerinin kritik ve has-
sas sahalarının korunması ve ihlal-
lerin  önlenmesi için gerekli olan 
çitler, levhalar ve görsel yardımcılar tesis edilir.

Yapılaşmalar İçin Başvuru Esnasında İzlenecek Yol: Yapılacak olan tüm başvurularda görüşlerin 
talep edildiği yazı ekinde,

a) Rüzgâr Enerji Santralleri İçin;

1) Her bir rüzgâr türbininin ED50 sistemine göre 3 ve 6 derecelik UTM koordinatları,

2) Her bir rüzgâr türbininin WGS84 sistemine göre coğrafi koordinatları,

3) Her bir rüzgâr türbininin deniz seviyesine göre metre cinsinden zemin kotu,

4) Her bir rüzgâr türbininin kanat boyu ve benzeri tüm müştemilat dâhil zemin seviyesinden itiba-
ren metre cinsinden planlanan yüksekliği,

5) Her bir rüzgâr türbininin kanat boyu ve benzeri tüm müştemilat dâhil deniz seviyesine göre 
metre cinsinden planlanan maksimum yüksekliği,

6) Rüzgâr türbinlerinin yerlerini gösteren vaziyet planı,

7) Mevcut ise, planlanan rüzgâr türbinlerinin boy kesitini gösteren proje,

8) Rüzgâr türbinlerinin konumlarını gösteren KMZ uzantılı dosya,

9) Rüzgâr türbinlerinin WGS84 sistemine göre coğrafi koordinatları ile ortalama deniz seviyesine 
göre metre cinsinden azami yüksekliklerinin (yer kotu+rotor+kanat yarıçapı) tanımlandığı Excel 
uzantılı dosya.
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Yapılaşmalar İçin Başvuru Esnasında İzlenecek Yol: Yapılacak olan tüm başvurularda görüşlerin 
talep edildiği yazı ekinde,

b) Rüzgâr Enerji Santralleri Dışında Kalacak Tüm Yapılaşmalar İçin;

1) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin köşelerine ait ED50 sistemine göre 3 ve 6 derecelik 
UTM koordinatları,

2) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin köşelerine ait WGS84 sistemindeki coğrafi koordinatları,

3) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin deniz seviyesine göre metre cinsinden maksimum ze-
min kotu,

4) Tüm müştemilat dâhil zemin seviyesinden itibaren metre cinsinden planlanan maksimum 
yapı yüksekliği,

5) Tüm müştemilat dâhil deniz seviyesine göre metre cinsinden planlanan maksimum yapı yük-
sekliği,

6) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin köşe koordinatlarının işlendiği KMZ uzantılı dosya, bil-
gilerinin, matbu evrakların yanı sıra elektronik ortamda ilgili havalimanı CNS hizmet sağlayıcısına 
sunulması gerekmektedir.

Havalimanı Mania Kırılabilirlik:

Kırılabilir cisim: Darbe anında, uçağa minimum tehlike oluşturacak şekilde kırılmak, eğilmek veya 
esnemek üzere tasarlanmış hafif kütleli bir cisim.

Darbe yükü: Oldukça hızlı hareket eden bir cisim tarafından herhangi bir yükün veya kuvvetin 
aniden uygulanması.

Darbe enerjisi: Herhangi bir darbe yüküne maruz kalınması halinde kırılacak, eğilecek veya esne-
yecek olan herhangi bir cisim için gereken enerji.

Kırılabilirlik: Bir nesnenin kırılabilirliği, yapısal bütünlüğünü ve sertliğini arzu edilen maksimum 
yüke kadar tutabilme, fakat daha büyük yüklerde uçağa minimum tehlike yaratacak şekilde kırılma, 
eğrilme veya bükülme yeteneğidir.

Havalimanlarımızda hava araçlarının İniş, kalkış veya yerdeki manevraları sırasında kaza ra 
meydana gelen bir darbe halinde, hava araçlarına yönelik tehlike arz edebilecek olan pistlerin, taksi 
yollarının ve apronların yakınlarında çeşitli görsel ve görsel olmayan yardımcılar (yaklaşma ışıklandır-
ma kuleleri, meteoroloji ekipmanı, radyo seyrüsefer yardımcıları) konumlandırılmıştır. 

Görsel ve görsel olmayan yardımcıların uygun tasarımı ve kurulumu, havacılık emniyeti açısından 
büyük önem arz etmektedir. 
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Havalimanlarımızda yerleştirilmiş ve bir mania olan herhangi bir Görsel ve görsel olmayan yardım-
cılar uygulanabilen en düşük kütleye sahip olmalıdır.

Söz konusu ekipman ve destekleri kırılabilir olmalıdır ve darbenin, uçağın kontrolünün kaybedil-
mesine sebep olmasını önlemek amacıyla, mümkün olduğu kadar alçak seviyede monte edilmelidir. 

Havalimanlarımızda kırılabilirlik şartları, hafif malzemelerin kullanılması ve/veya ilgili cismin, her-
hangi bir darbe halinde kırılmasını, eğilmesini veya esnemesini sağlayan kırılma veya arıza mekaniz-
malarının kullanılması yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Ekipmanların zemine sabitlenmesinde kullanılan beton kaideler, zemin kotunun altında olacak şe-
kilde yapılmalıdır.

Darbe, uçuş emniyetini üç şekilde etkileyebilir:

Uçak ivme kaybedebilir, uçak yön değiştirebilir ve uçak yapısal hasara maruz kalabilir.

Amaç, cisimleri, mania teşkil etmeyecek şekilde konumlandırmak olmalıdır. 

Ancak, fonksiyonlarından dolayı, belirli havalimanı ekipmanının ve tesisatlarının, herhangi bir ope-
rasyonel alanda konumlandırılması gerekmektedir. 
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Havalimanlarımızda mania olarak değerlendirilen ve kırılabilir özelliğe sahip olması gereken görsel 
ve görsel olmayan yardımcılar neler olabilir?

• ILS Localizer ve Glide Path antenleri; 

• ILS iç marker; 

• Rüzgâr yönü göstergesi; 

• İniş yönü göstergesi; 

• Anemometreler; 

• Seilometreler; 

• Yükseltilmiş pist kenarı, eşik, son ve durma yolu ışıkları; 

• Yükseltilmiş taksi yolu kenar ışıkları; 

• Yaklaşma ışıkları; 

• Yaklaşma eğim gösterge sistemi (PAPI) ışıkları; 

• Levha ve işaretler; 

• Belirli radar ve diğer elektrik tesisatlar ve yukarıda belirtilmeyen diğer araçlar; 

• VOR veya havalimanlarında bulunduğunda VOR/DME; 

• Hassas yaklaşma radar sistemleri veya unsurları; 

• VHF haberleşme antenleri;

• Havalimanı bakım ekipmanları vb.

Herhangi bir destekleme yapısının 
yüksekliğinin 12 metreyi aşması duru-
munda, kırılabilirlik gerekliliği, en fazla 
12 metreye kadar uygulanmalıdır.

Herhangi bir destekleme yapısının 
kırılabilir olmayan cisimler ile çevrilme-
si durumunda, yalnızca, yapının, çev-
releyen cisimleri aşan kısmı kırılabilir 
olmalıdır.

Yaklaşma Işık Sistemi

Eşiğin 300 metre ötesinde olan yak-
laşma ışıklandırma sisteminin ilgili kıs-
mında hariç olmak üzere, yükseltilmiş 
yaklaşma ışıklarının ve destekleme ya-
pılarının kırılabilir olması gereklidir.
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Mania Kırılabilirlik Konsepti

Kırılabilir bağlantılar:

Bağlantı, darbe testleri ile belirlendiği üzere, dü-
şük enerji seviyelerinde kırılmalıdır.

Kırılabilir bağlantı türleri; bağlantı veya birleştir-
me cıvatalarını, özel malzemelerden veya alaşım-
dan yapılmış cıvataları, havşa başlı perçinleri veya 
aşındırıcı bağlantı elemanlarını ve kopma kısımları 
olan köşe saclarını içermektedir.

Kırılabilir mekanizma:

Kırılabilirlik, darbe anında kaymaya, kırılma-
ya veya bükülmeye sebep olan ve yapının yapısal 
bütünlüğünü yok eden bir mekanizma aracılığıyla, 
destek yapısına dahil edilmelidir.

Malzeme Seçimi:

Malzemeler ve kırılabilir yapılara yönelik konfigürasyon, kullanım amacına uygun olmalıdır ve 
mümkün olan en hafif yapı ile sonuçlanmalıdır. Yapılar, dış çevre koşullarından olumsuz olarak etki-
lenmeyen metal veya ametal malzemelerden üretilmelidir.

Yaklaşma Işıklandırma Kuleleri / Alüminyum Kafes Yapı

Birleştirme cıvatası
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Örnek Kırılabilir Bağlantı ve İskelet Yapılar

Örnek: Polyester veya alüminyum döküm borulardan yapılmış bir temel üzerine monte edilmiş 
iskelet sistemleri.

Alüminyum kaplı balsa tahta direklerden oluşan destekleyici yapılar, baskı altında yapının çökme-
sine izin veren kritik noktalarda kesici pimler ile birleştirilmiştir.
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Seyrüsefer yardımcı cihazların kritik sahalarını korumak için yerleştirilen hafif kırılabilir çitler.

Kırılabilir bir tertibatı veya destekleri kırılabilir tasarımda yapılan yönlendirme ve zorunlu talimat 
levhaları

Fiber cam malzemeden yapılmış direkler. Bu direkler önemli ölçüde rüzgâra dayanabilir fakat bir 
uçağın çarpması durumunda uçağa fazla zarar vermeden kırılabilecek yapıdadır.
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Levhalar; pist tanıtma levhaları, kategori I, II ve III bekleme pozisyonu levhaları, pist bekleme 
pozisyonu levhaları ve girilmez levhaları gibi zorunlu talimat levhalarının yanı sıra yön levhaları, ko-
num levhaları, pist çıkışı levhaları, pist boşaltıldı levhaları ve kavşak kalkış levhaları gibi levhaların 
montaj ayaklarında beton pedin veya direğin en fazla 50 mm üzerinde olacak şekilde konumlandı-
rılan kırılabilir noktalar bulunmalıdır. 

Kırılabilir noktalar, jet blastlardan kaynaklanan belirli rüzgâr yüklerine karşı dayanıklı olmakla 
birlikte, herhangi bir uygulanan statik yük, belirli bir değere ulaşmadan önce kırılmalıdır.

Çevresel Hizmet Koşulları (Rüzgar Yükü)

Herhangi bir darbe halinde, uçaklara yönelik tehlikeleri en aza indirmek amacıyla kırılabilir şekil-
de tasarlanması gerekliliği olmasına rağmen, ilgili cismin, normal koşullar altında maruz kalınabile-
cek olan çevresel koşullara karşı koyabilecek olması gereklidir.

Cisim, belirtilen rüzgâr hızı seviyesinde (örneğin; 140 km/sa [75 kt]), normal çalışma koşullarına 
yönelik operasyonel gereklilikleri karşılayacak derecede güçlü ve sert olmalıdır.

İlaveten, cisim, daha yüksek seviyedeki rüzgâr hızına (örneğin; 210 km/sa [113 kt]) dayanabil-
melidir.

Jet motor egzozu ile üretilen yük, arızaya veya kalıcı deformasyona sebep olmamalıdır. 

Tasarımında uçağın egzoz konturları uygulanmalı, fiili yük; cismin, söz konusu uçaktan uzaklığına 
ve yönüne bağlıdır.

Kırılabilir bir yapı, statik ve operasyonel rüzgâr veya jet blast yüklerine karşı koyacak şekilde 
tasarlanmalıdır, ancak, havada 140 km/sa (75 kt) hızla giden veya yerde 50 km/sa (27 kt) hızla 
hareket eden 3 000 kg’lık bir uçağın ani çarpma kuvvetine maruz kalması halinde ise kolaylıkla kı-
rılmalı, eğilmeli veya esnemelidir.
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Seyrüsefer yardımcıları sistemi kurulduktan sonra, söz konusu sistemin kullanışlı olup olmayacağı, 
sistemin hizmete elverişlilik durumuna bağlıdır; hizmete elverişlilik durumu da gerçekleştirilen bakım 
çalışmasının etkinliğine bağlıdır. 

Tesisatların, kırılabilirlik gereklilikleri de dahil olmak üzere, belirtilen gerekliliklere uygun olmasını 
sağlamak amacıyla, görsel ve görsel olmayan yardımcılar ve desteklerinin bakımı için kapsamlı ve 
rutin bir bakım sisteminin tesis edilmesi gereklidir.

Donanım tedarikçisinin tavsiyeleri ve/veya gereklilikleri doğrultusunda bir denetim ve kontrol 
programı hazırlanarak kırılabilir özelliğe sahip bu cihazlar gözlem altında tutulmalı, denetim ve kontrol 
süreci, havalimanı emniyet yönetiminin bir parçasını teşkil etmeli, tüm donanım ve ilişkili yapıların en 
yüksek emniyet standartları doğrultusunda denetim, kontrol ve bakıma tabi tutulması sağlanmalıdır. 
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Havalimanı Maniaların Kontrolü Genel:

1. Havalimanı yönetimi Mania Kontrol Talimatı kapsamında Havalimanı Mania Kontrol ekipleri
oluşturmalıdır.

2. Havalimanı mania kontrol ekibi, maniaların kontrolüyle ilgili ana dosyası oluşturmalı, bu dosya-
da bu eğitimde de bahsettiğimiz manialar ilgili; Kanun, Genelge, Yönetmelik, Yönerge, Talimat,
Havalimanı Mania Planı vb. dokümanlar bulunmalı, okunmalı ve güncelliği takip edilmelidir.

3. Mania kontrol ekipleri aylık periyodik kontroller ve toplantılar yaparak kayıt altına almalı ve 6
aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe bildirimde bulunmalıdır.

4. Mania planını ihlal eden veya havacılık emniyetini tehlikeye düşürebileceği düşünülen (ör-
neğin vahşi yaşamla mücadele kapsamında un fabrikaları yem fabrikaları bisküvi fabrikaları
vb.) yapılaşmalar için vakit geçirmeksizin çalışmalar başlatılmalı ve yapılaşma bilgilerini içeren
dosya ile Genel Müdürlüğe bildirilmelidir.

5. Havalimanı Mania Planı ve diğer mevzuatlar kapsamında ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği içe-
risinde çalışılmalı ve farkındalık oluşturmak için toplantı ve yazışmalar yapılmalıdır.

6. Havalimanına ait mevcut maniaların yükseklik, koordinat, işaretleme, ışıklandırma ve yayımları
sürekli kontrol edilmeli. Yeni mania tespiti durumunda işaretleme, ışıklandırma ve yayımlan-
ması unutulmamalıdır.

7. Tespit edilen geçici tehlikelerin işaret ve ışıklandırılması unutulmamalı tehlike arz ediyorsa
notam yayımı yapılmalıdır.

8. Havalimanı şerit sahası içerisinde uçağa zarar verebilecek oluşumlar (beton kaideler, çukurlar,
yükseltiler, kırılabilir olmayan cisimler vb.) kontrol edilmeli varsa vakit geçirilmeden gideril-
melidir.

9. Havalimanı PAT sahalarında inşaat çalışması yapılacaksa öncesinde geçici tehlikeler için mania
toplantısı yapılmalıdır.

Kursiyere Dağıtılacak Dokümanlar:

• SHT-Mania (SHGM tarafından hazırlanan) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Havaalanlarından Sivil
Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarına İlişkin İnşaat Sınırlamalarına Ait Planların Yapılması, Yayım-
lanması, Takip Esasları ve Sorumlu Kuruluşlar Hakkında Talimat

• 23.09.1993 Tarih ve 3706 Sayılı Havalimanı Çevresindeki Doğal Manialar Üzerindeki Yapılaşma
Kuralları Talimatı

• 24.07.2012 tarih ve B.11.1.SHG.0.10.01.05/2549/1421 sayılı Havaalanları Çevresinde Yapılaş-
ma Kriterleri Hakkındaki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Genelgesi

• T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince dağıtımı yapılan Kamu ve Özel Sektör Tarafından
Yapılacak Stratejik Öneme Haiz Tesislerin Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Kriterler Talimatı

• SHGM tarafından 26.01.2018 tarihinde yayımlanan Havaalanları ve Çevresinde Yapılacak Hava-
cılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı (SHT-HÇG)

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri
Hakkında Yönetmelik

• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanları Mânia Kontrol Formu
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ACİL DURUM PLANI
HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DHMİ
HAVACILIK AKADEMİSİ

SHT-E.04 / 2021-1
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Tanım ve Kısaltmalar:

Acil Durum: Havalimanında, normal hizmet akışı dışında, personel, araç, gereç ve malzeme kullanımı, 
takviyesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu gerektiren, emniyet, kaza-kırım yahut kur-
tarma ve doğal afetlerle ile ilgili her türlü durum.

Acil Durum Operasyon Merkezi (ADOM): Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği 24 saat 
esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem haberleşme sistemleri ile donatılan merkez.

Acil Durum Planı: MSHGP gereği oluşturulması gereken muhtemel harekât tarzı planı kapsamına girme-
yen her türlü acil duruma müdahale ederek sonuçlarını asgariye indirmek ve olaydan etkilenen insanların 
hayatlarını kurtarmak amacıyla, personel, araç-gereç ve teçhizatın kullanılması ve takviyesi konusunda ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin hususların yer aldığı ve olağan 
dışı olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla atlatılabilmesi için yapılması gereken plan.

Acil Durum Tatbikatı: Planın etkinliğinin arttırılması için Acil Durum Planının test edilmesi ve sonuçları-
nın gözden geçirilmesi için düzenlenen tatbikat.

ADP: Acil Durum Planı

AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı

Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal 
hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin 
yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay.

Alarm: Bir acil durumun ilgili birimlere en seri muhabere vasıtaları ile duyurulmasıdır.

Apron: Havalimanında uçakların park ettiği, yolcu veya yük, yükleme/boşaltmalarının, akaryakıt ikmali-
nin veya bakım ihtiyacının karşılanması amacıyla tahsis edilmiş sahalardır.

AOC: Havayolu İşletmecisi Komitesi

ARFF: Hava aracı kurtarma ve yangınla mücadele (Aircraft Rescue and Fire Fighting)

Doğal Afet: Deprem, sel, heyelan, çığ, fırtına, dolu, hortum, kuraklık, göktaşı düşmesi vb. gibi oluşumu 
engellenmeyen jeolojik, meteorolojik, hidrolojik, klimatolojik, biyolojik ve kaynağı dünya dışında olan teh-
likelerden kaynaklanan doğa olaylarının sonuçlarına verilen genel ad.

EADB: Eğitim Araştırma Denetleme Birimi.

Hareketli Komuta Merkezi: Tüm tehlikeler ve her düzeydeki acil müdahale durumunun yönetiminde, mü-
dahale edilen olay için eldeki imkânları en doğru ve etkin şekilde kullanabilmek amacıyla oluşturulan geçici ve 
dar kapsamlı, olay yeri amirinin bulunduğu kurtarma operasyonlarına ilişkin kararlar aldığı merkez.

Hassas Tesis: Hasar gördüğünde Havalimanı fonksiyonlarının ciddi şekilde aksamasına yol açacak olan ve 
Havalimanı içinde veya Havalimanıyla direkt bağlantılı bulunan tesis ve yerler.

Hava Aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü araç.

Hava Aracı Kazası: Bir hava aracının çalışması sırasında, herhangi bir kişinin öldüğü ya da ağır yaralandığı 
veya hava aracının büyük hasar gördüğü olay.

Hava Trafik Hizmeti: Uçuş bilgi hizmeti, ikaz hizmeti, hava trafik tavsiye hizmeti ve hava trafik kontrol hizmeti 
(saha kontrol hizmeti, yaklaşma kontrol hizmeti, meydan kontrol hizmeti) için kullanılan genel bir terim.

Hava Trafik Kontrol: Hava trafiğine hızlı, emniyetli ve düzenli bir akış sağlamak için ilgili otorite tarafın-
dan verilen hizmet.
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Hava Tarafı: Havalimanında, pistlerin, taksi yollarının, apronların ve bunlara bitişik sahaların ve belirli 
durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapıların veya bunların bazı kısımlarının ve 
bu bölümlerinin hepsine girişin kontrollü olduğu yerlerdir.

Havacılık İşletmeleri: Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren işletmeleri (hava yolu işletmecisi, genel 
havacılık işletmecisi, terminal işletmecisi, ikram temizlik, yer hizmeti, kuruluşları vb.)

ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü.

İlk Yardım: Herhangi bir olay nedeniyle sağlığı tehlikeye girmiş olan kişilere tıbbi yardımı yapacak sağlık 
personeli gelinceye kadar olayın gerçekleştiği yerde, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüleşmesini ön-
lemek amacıyla, eldeki imkânlarla ilaçsız olarak yapılan müdahale.

İPC: “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik-(SHY-İPC)”

Kapalı Devre TV Sistemi (CCTV): Sivil Havacılık Güvenliğini sağlamak amacı ile kameralar vasıtasıyla 
kesintisiz kayıt esasına dayalı olarak izlenmesini sağlayan sistem.

Kara Tarafı: Bir Havalimanında doğrudan uçuş faaliyetlerine dâhil olmayan terminal binalarını, diğer tüm 
yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan, ana giriş yolu/yolları kontrol noktasından başlayarak hava 
tarafı dışında kalan Havalimanı bölümü.

Kareli Harita: Havalimanı referans noktası merkez olmak üzere 8 km. çaplı alan içinde yangın söndürme 
araçlarının herhangi bir noktaya kısa sürede ulaşmasını sağlamak için numaralandırılıp havalimanının kare-
lere ayrılmış harita.

KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanılır. Genel ola-
rak bu terim kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, 
insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumlar,

KBRN Kirlenmesi: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin belirli bir bölgeye, kişilere, ya-
pılara, su kaynaklarına ve toprağa bulaşması durumu,

MİA: Havalimanı Mülki İdare Amirliği. 10/06/1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Ek 1. Madde ve 
25/07/1997 tarihli 97/9707 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağ-
lanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda havalimanından sorumlu 
olmak üzere atanan vali yardımcısı veya kaymakam.

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP): Sivil havacılıkta yasadışı eylemlere karşı yolcuları, 
mürettebatı, yer personeli ve halkı korumak amacıyla, uluslararası mevzuata paralel olarak sorumlulukların 
detaylandırıldığı ulusal sivil havacılık güvenlik programı.

Muhtemel Harekât Tarzı Planı: Havalimanında, operasyon veya özel harekâtı gerektiren acil durumlarda, 
güvenlik güçlerinin ve görev verilen ilgili diğer birimlerin kullanılmasını düzenleyen ve çeşitli davranışları 
ihtiva eden plan.

Notam: Notice to Airmen (Havacılara duyuru (ilan - bilgi))

PAT Sahası (Pist Apron Taksi Yolu): Bir havalimanında uçakların kalkış, iniş ve taksi için kullanılan hare-
ket alanı ve aprondan oluşan bölümü.

Pist: Bir Havalimanında, uçakların iniş ve kalkışları için hazırlanmış ve belirlenmiş saha.

Randevu Noktası: Yol kavşağı, kesişen yol ya da başka bir yerde belirlenmiş, acil duruma müdahale 
edecek personel ve araçların uçak kaza-kırımında olay yerine gitmeden önce talimat almaları için önceden 
belirlenmiş bir toplanma noktası.
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Sabotaj: Herhangi bir eşyanın tahribini, korku salmayı, uluslararası sivil havacılık veya bunlara ait tesisler-
de gayri kanuni eylemler yapılması sonucunu amaçlayan bir eylem veya bir işin bilerek yapılması.

Sivil Havacılık: Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Şikago Konvansiyonu 3 üncü maddede belirtilen 
devlet hava araçları haricinde sivil hava araçları tarafından gerçekleştirilen hava operasyonu.

Taksi: Uçağın yerde yaptığı hareket.

Taksi Yolu: Bir Havalimanı, uçakların taksi yapmaları için hazırlanmış ve havalimanının bir yeri ile diğer 
bir yeri arasında bağlantı yapan yolu.

Tehlikeli Maddeler: Bu terim uluslararası olarak her türlü ulaşım şekli için kullanılır. Ancak tehlikeli mal-
lar ve sınırlı mallarla eş anlamlıdır. Bu terim, patlayıcılıları sıkıştırılmış ya da sıvılaştırılmış gazları (yanıcı ya da 
zehirli olabilir), yanıcı sıvıları ya da katıları yakıcı maddeleri, zehirli maddeleri, bulaşıcı maddeleri, radyoaktif 
maddeleri ve aşındırıcıları kapsar.

Triyaj: Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, bunların öncelikli tedavi ve nakil edilmesi 
gerekenlerin tespiti amacıyla olay yerinde veya bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı 
seçme ve kodlama işlemi.

Triyaj /Tıbbi Bakım Sahası: Kaza yerine en yakın olan, kolluk kuvvetleri ve ARFF tarafından koruma 
altında bulundurulan, doktor ve sağlık personeli haricinde hiçbir kimsenin girmesine izin verilmeyen, rüz-
gâr, duman ve alevden korunmuş, hava şartlarına göre belirlenen, uçaktan kurtarılan yaralıların ve ölülerin 
taşındığı, triyaj hekimi tarafından 

• Ölü ve yaralıların durumuna göre renk etiket veya bantların takıldığı, durumlarına göre kazazedelere ilk
müdahalenin yapılarak diğer sahalara sevk işlemlerinin yapıldığı, kaza sonucu yaralı olmayanların göz-
lem altında tutulduğu ve olay yerinden en az 90 metre uzaklıktaki araçların kolayca ulaşabileceği yer.

Olay Yeri Amiri : Bir acil durumda acil durum operasyon merkezi tarafından görevlendirilen ve acil duru-
mun olay yerinde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu kişi, 

UEİM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı.

Yer Hizmetleri Kuruluşları: Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde (SHY–22) istenen şartları sağla-
yarak havaalanlarında yer hizmetleri yapmak üzere; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan “A”, “B” veya “C” 
Grubu Çalışma Ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar.
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Havalimanlarında normal hizmet akışı dışında, personel, araç, gereç ve malzeme kullanımı, takviyesi, ilgi-
li kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu gerektiren; emniyet, kaza-kırım, kurtarma, doğal afetler, 
olağanüstü meteorolojik hadiseler, aprona yakıt dökülmesi ve KBRN olayları gibi her türlü durumu ifade eder. 

MSHGP gereği oluşturulması gereken muhtemel harekat tarzı planı kapsamına girmeyen (bomba ihbarı, 
uçak kaçırma, terör olaylar vb.) her türlü acil duruma müdahale ederek sonuçlarını asgariye indirmek ve 
olaydan etkilenen insanların hayatlarını kurtarmak amacıyla, personel, araç-gereç ve teçhizatın kullanılması  
ile protokol yapılan kurum/kuruluşlardan destek amaçlı gelecek takviyelerin arasında işbirliği ve koordinas-
yonun sağlanmasına ilişkin hususların yer aldığı normal faaliyeti etkileyen ve olağandışı olayların sonuçla-
rından en az kayıp ve zararla atlatılabilmesi için uluslararası ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde hazırlanması  
gereken plandır. 

Kısaca acil durum planlaması havalimanlarını, havalimanlarında veya yakınlarında oluşan acil durumlarla 
başa çıkabilmeye hazırlama prosesidir.

Acil Durum

Acil Durum Planı
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Havalimanımızda Yaşanabilecek Acil 
Durumlar (Yaşanmış Acil Durum Örnekleri)
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Havalimanı Acil Durum Planında 
Yer Alan Acil Durum Çeşitleri

SHT – ADP Madde 9 kapsamında Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı Ek-3’ünde yer alan muhtemel ha-
rekât tarzı planı kapsamına giren havacılık güvenliği ile ilgili durumlara (bomba ihbarı, uçak kaçırma, terör 
olaylar vb.) Acil Durum Planında yer verilmez. 

Havalimanı içinde ve havaalanı merkezli 8 km çaplı alanda meydana gelen ile karada, suda, bataklıkta ve 
zorlu arazide meydana gelen kazalar,

1
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Doğal afetler, (Deprem, sel, heyelan, çığ, fırtına, dolu, hortum, kuraklık, göktaşı düşmesi vb.)

Uluslararası öneme haiz bulaşıcı hastalıkların meydana gelmesi,

2

3
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4

5

Ani gelişen büyük boyutlu tıbbi yardım ihtiyacı ve toplu zehirlenme gibi sağlık durumları,

Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve 
çevre için zararlı ve tehlikeli durumlar, 
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6

7

Hava aracı operasyonlarının önemli ölçüde aksamasına yol açabilecek düzeydeki bina-tesis, donanım, araç 
ve uçak yangınları,

Pist, apron ve/veya taksiyoluna 4 metrekarelik bir alanına yakıt yayılması ve/veya 20 litre üzeri mik-
tarda yakıt dökülmesi
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8

Hava araçlarının teknik mecburi iniş talepleri ve uçuş emniyetsizliği durumları.  (iniş takımlarının açılma-
ması, dekomprasyon / kabin basıncı sorunu, kritik yakıt seviyesinin altına düşme vb.)

Meteorolojik durumlara ilişkin faaliyetler Havalimanı MADKOM Talimatı hükümlerine göre yürütülür.  

13/07/2021 tarihinde değişen Havaalanı Acil Durum Planı Hazırlanmasına İlişkin Talimat kapsamında Acil 
Durum Çeşitlerinden çıkarılmıştır.



479

Ulusal - Uluslararası Mevzuatlar
DOC 9137 Airport Services Manual (Havalimanı 
Hizmetleri El Kitabı) Part 7 “Airport Emergency 
Planning”

Cilt I, Annex 14’te belirtilen hükümlere göre, Devletlerin her havalimanında, 
havalimanında gerçekleştirilen hava aracı operasyonlarına ve diğer faaliyetlere 
oranlı olarak bir acil durum plan hazırlaması gerekmektedir.

Bu el kitabında verilen bilgilerin amacı, bu teknik yapılanmaların yürütül-
mesinde Ülkeleri destekleyerek tek tip bir uygulama sağlanmasına yardımcı 
olmaktır.

HAD/T-17 (Havalimanı Acil Durum Planlaması)

SHGM tarafından DOC 9137 “Airport Services Manual (Havalimanı Hizmet-
leri El Kitabı) Part 7 Airport Emergency Planning” dokümanının Türkçe çevirisi 
yapılarak, Referans HAD/T-17 (Havalimanı Acil Durum Planlaması) olarak 
Şubat 2012’de yayınlanmıştır.

Sivil hava trafiğine açık her havalimanı için Annex 14 Cilt I’de belirtilen hü-
kümlere göre havalimanında gerçekleşen operasyonların ve faaliyetlerin tümü-
nü kapsayacak şekilde acil durum planı hazırlanması gerekmektedir.

Kitap, havalimanında oluşabilecek acil durumlar için önceden planlamaya ve 
acil duruma müdahale ederken farklı hizmet birimleri arasındaki koordinasyona 
ilişkin konularla ilgili bilgileri içermektedir.

Havaalanı Acil Durum Planı Hazırlanmasına İlişkin 
Talimat (SHT-ADP)

SHGM tarafından 24.03.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 
ve 19.02.2021 tarihinde güncellenen; sivil hava trafiğine açık havaliman-
larına yönelik havalimanı acil durum planlarının hazırlanması, onaylan-
ması ve yürürlüğe konmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen talimattır. 

Havalimanı Acil Durum Planı Hazırlanmasına İlişkin Talimat (SHT-ADP) 
kapsamında;

Havalimanı Acil Durum Planı Hazırlanmasına İlişkin Talimat (SHT-ADP) 
kapsamında; Mevcut havalimanı Yöneticileri talimatın yayımlanmasından 
(13.07.2021) itibaren en geç 3 ay içinde Acil Durum Planlarını hazırlamalı 
ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayına sunmalıdır.
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Annex 14 Cilt 1:
Havaalanı Tasarımı ve İşletimi Bölüm 9.1 Havaalanı Acil Durum Plan-

laması bölümünde Havaalanı Acil Durum Planında yer alması gereken 
bilgiler belirtilmektedir.

SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı
Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY 14A):

Havaalanı sertifikasyon gerekliliği Madde 5 – (1) Genele açık ve/
veya ticari havaalanı işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, işleteceği 
havaalanı için bu Yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası başvurusu 
yaparak kendi adlarına düzenlenmiş havaalanı sertifikası almaları gerekir.
mektedir.

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı
Halkın, yolcuların, mürettebatın, yer personelinin, havalimanı bina ve 

tesislerinin, sivil havacılığa karşı yerde ve havada meydana gelebilecek 
her türlü yasadışı eylemlere karşı korunması ile ilgili kurum ve kuruluşla-
rın görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek ve uygulama esaslarını 
belirlemek amacıyla hazırlanan programdır.

Madde 22:

 Havalimanı sınırları içerisinde ve yakın çevresinde meydana gelen ve

 Muhtemel harekât tarzı planı kapsamına girmeyen her türlü acil
duruma müdahale ederek,

 Sonuçlarını asgariye indirmek ve

 Olaydan etkilenen insanların hayatlarını kurtarmak amacıyla,

 Personel, araç, gereç ve teçhizatın kullanılması ve takviyesi ko-
nusunda

 İlgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağ-
lanmasına ilişkin

 Esas ve usulleri belirlemek amacıyla; Acil durum planı hazırlanır.

Acil Durum Planı, Havalimanı İşletmesi tarafından; ICAO EK-14 Cilt 1 
(ICAO Annex 14 Cilt 1 9.1.1 – 9.2 Havalimanı Tasarım ve İşletimi) ve ICAO 
Dok-9137 ve SHGM tarafından yayımlanan mevzuat (SHT-ADP) çerçe-
vesinde hazırlanarak, Mülki İdare Amiri tarafından imzalanır onaylanır.
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Havalimanı Acil Durum Planının Önemi
• Acil durum planı (ADP) bir acil durum yaşandığında hangi eylemlerin yapılması gerektiğini ve her bir

eylemden kimin sorumlu olduğunu yazılı olarak ortaya koyar.

• ADP’nin amacı, acil durumda yerine getirilecek yetkilerin dağıtılması, acil durum sorumluluklarının atan-
ması ile normal koşullardan acil durum koşullarına düzenli ve etkin bir şekilde geçilmesini sağlamaktır.

• Kritik personel tarafından gerçekleştirilecek eylemlerin onayı ve acil durumun üstesinden  gelmek için
gösterilen çabaların koordinasyonu da plan içinde mutlaka yer almalıdır.

Havalimanı Hedefi: Acil bir durum vuku bulduğunda normal durumdan acil duruma geçişte düzenli ve 
etkili müdahalede bulunarak tehditlerin etkilerini asgariye indirmek ve acil durumdan normal duruma en 
seri şekilde geçilebilmek amacıyla kurum ve kuruluşlara görev vermektedir.

Acil Durum Planı Yetki ve Sorumluluk 
(Mülki İdare Amiri)

Acil durumlarda, Acil Durum Planının uygulanmasından 
ve yürütülmesinden Valilik Makamı tarafından yetkilendi-
rilen Mülki İdare Amiri yetkili ve sorumludur. 

• Mülki İdare Amiri yetki ve sorumluluğunu Havali-
manı içerisinde bulunan kurum/kuruluşlar ile plan
dâhilinde protokol yapılan kurum/kuruluşlar vasıta-
sıyla yerine getirir.

• Kurum/kuruluşlar plan içerisinde bulunan rol ve so-
rumlulukları kapsamında Mülki İdare Amirinin direk-
tifleri doğrultusunda görev yapar.
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Acil Durum Planı Yetki ve Sorumluluk 
(Havalimanı Yönetimi)
Havalimanı Yöneticisinin Yetki ve Sorumlulukları:

SHT-ADP Madde 19 ve 20

• Acil Durun Planının hazırlar,  güncel ve doğru bilgi vermek için ADP’de değişiklik yapar, SHGM tarafından
talep edilen değişiklikleri belirtilen süre dahilinde gerçekleştirir ve elektronik ortamda sunar.

• ADP’de yapılacak değişiklikleri zamanında yaparak kayıt listesine işler.

• ADP’de değişiklik yapsın veya yapmasın en güncel halini her yılın Nisan ayı içerisinde elektronik ortam-
da SHGM’ye sunar

• ADP’de görev verilen Havalimanı personellerinin ADP’nin ilgili bölümlerine erişimine sağlar,

• Güvenlik sebepleri veya alınan karar üzerine diğer kurum/kuruluşların ve havalimanı personelinin bir
kısmına ADP’nin tamamını veya bir kısmını erişime kısıtlayabilir. Bu durum gereklilikler doğrultusunda

plan, haritalar ve/veya eklerin dağıtımına yönelik bir planlama ile kayıt altına alır.

• ADP’nin ilgili bölümlerine erişim elektronik ortamda sağlanıyorsa, ADP’de yapılan tüm değişikliklerin
takip edilebilmesi için gerekli tüm önlemleri alır ve düzenlemeleri yapar,

• ADP’nin ilgili bölümlerine erişim basılı ortamda sağlanıyorsa, havalimanı yönetimi tarafından basılı
kopyaların numaralandırılması ve bu kopyaların teslim edildiği kişilerin listesinin kayıt altına alınmasını
sağlamak,

• Protokollerin yapılması ve yeni protokol ihtiyaçlarının tespiti ve takibini yapmak,

• Yürütülen faaliyetlerin ADP’ye uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının kontrol eder,

• SHT-ADP 9’uncu maddede belirtilen acil durumların ortaya çıkması halinde, acil durum ilan eder ve
hazırladığı ADP kapsamında tüm işlemleri yerine getirir,

• Acil duruma neden olan şartların ortadan kalkması durumunda, Mülki İdare Amirinin onayıyla acil du-
rum ilanını kaldırarak rutin operasyonların devamını sağlar.

• ADP kapsamında yapılması gereken tatbikatların icrası ve planın test edilip geliştirilmesini sağlar.

• ADP hükümlerine aykırı davranışların tespiti halinde, 2920 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta belir-
tilen idari yaptırımlar uygulanır.



483

Acil Durum Operasyon Merkezi, Olay 
Yeri Amiri ve Hareketli Komuta Merkezi

Acil Durum Operasyon Merkezi: Afet ve acil 
durumlara müdahalenin koordine edildiği, 24 saat 
esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi iş-
lem haberleşme sistemleri ile donatılan merkez.

Acil durumlarda olayın başından sonuna kadar, 
birimler arasındaki koordinasyondan ve işbirliğin-
den Mülki İdare Amiri Başkanlığında toplanan Ha-
valimanı Acil Durum Operasyon Merkezi yetkili ve 
sorumludur.

ADOM olayın genel görünümünden sorumlu olup, normal olarak doğrudan saha operasyonlarını kontrol 
etmez. Operasyon kararları, ileri mobil komuta merkezine ve operasyon birimlerin olay yerindeki yetkilile-
rine bırakır.

Havalimanında faaliyet gösteren tüm kurum/kuruluş personeli acil durum ile ilgili ihbarları en seri biçim-
de Acil Durum Operasyon Merkezine bildirmekle yükümlüdür. 

Havalimanı yöneticisi, yönetimini üstlenmiş olduğu havalimanında acil durumlarda koordinasyonu sağla-
mak, hava aracı kazalarında/olaylarında hareketli komuta merkezini desteklemek ve krizi yönetmek ama-
cıyla acil durum operasyon merkezini oluşturur. 

Acil Durum Operasyon Merkezinin Başkanı Mülki İdare Amiridir. 

Acil durumun niteliğine göre, SHT-ADP 10 uncu maddede belirtilen ADP’ye dâhil kuruluşlardan gelen 
temsilciler acil durum sırasında bu merkezde hazır bulunur. hususları yer almaktadır.

Acil Durum Operasyon Merkezinin Gereklilikleri (SHT-ADP Madde 12:

Acil durum operasyon merkezinin özellikleri şunlardır: 

• Sabit bir konuma sahip olması,

• İşlevsel olarak sürekli hizmet verebilir şekilde hazır bulunması,

• Mümkün olduğunca havalimanında hava tarafına hâkim konumda olması,

• Acil durum süresince ilgili kuruluşlarla iletişimi sağlayacak sayıda ve nitelikte personel bulundurması,

• Havalimanı acil durum planı, muhtemel harekât tarzı planları, kareli harita vb. bulundurulması.

Acil Durum Operasyon Merkezi acil durumlarda iletişimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için iletişim 
sistemleri ile donatılmalıdır. (bilgisayar, yazıcı, iç-dış hat telefon hattı, telsiz, televizyon, kareli haritalar, 
havalimanı genel vaziyet planı, acil durumlarda iletişim kurulacak kurum/kuruluşların iletişim bilgileri, ha-
berleşme kontrol şeması ve hava tarafında hakim bir konumda değil ise CCTV sistemi vb.) 



484

Acil Durum Operasyon Merkezi Üyeleri

Acil durumun niteliğine göre, ADP Talimatı 10. Maddede belirtilen ADP’ye dahil Kurum/Kuruluşlardan 
gelen temsilciler acil durum esnasında ADOM’da hazır bulunur.

• AFAD birimleri,

• Akaryakıt kuruluşları,

• Askeri birimler,

• Diyanet birimleri,

• Gümrük Müdürlüğü,

• Hastaneler ve Havalimanı sağlık birimi,

• Havalimanı ve/veya terminal işletmecisi,

• Havalimanı İşletmecisi dışındaki kurtarma ve yangınla mücadele birimi,

• Havayolu şirketleri ve hava aracı işletmecileri,

• Havalimanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar (uçak bakım hangarları, ikram kuruluşları, üre-
tim tesisleri vb.)

• Hava trafik hizmetleri birimi,

• Meteoroloji Müdürlüğü,

• Polis ve/veya güvenlik birimleri,

• Sahil güvenlik ve/veya Kıyı Emniyet birimleri,

• Terminal işletmecisi,

• Yer hizmetleri kuruluşları,

• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, (Yeni TENMAK)

• Kamu hizmeti kuruluşları (Veterinerlik, akıl sağlığı birimleri vb.),

• Kızılay ve sivil toplum kuruluşları,

• Cenaze hizmet birimleri.

• Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri,
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Acil Durum Operasyon Merkezi Sorumluluk Tablosu:

Havalimanında yaşanacak acil durumlarda sorumlulukların açık bir şekilde önceden belirlenmesi etkili bir 
müdahale için önemlidir. 

Bu amaçla Acil Durumlara Karşı Müdahale Sorumlukları Tablosu hazırlanır ve ADP ekinde yer alır ve 
ADOM’da bulunması sağlanır.

Örnek: Havalimanı Acil Duruma Karşı Müdahale Sorumlukları Tablosu 

Acil durumlarda Acil Durum Operasyon Merkezi kuruluncaya kadar tüm işlemlerin sevk ve koordinesinden 
Havalimanı Yöneticisi sorumludur.

Acil Durum Operasyon Merkezinin Görevleri:

• Acil durumun ilanı, havalimanının uçuş operasyonlarına kapatılması, acil durumun ortadan kalkması
sonrasında acil durumun kaldırılması ve havalimanın uçuş operasyonlarına açılması kararlarını almak.

• Acil durumun başlangıcından bitimine kadar birimler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, hava-
limanı imkan ve kabiliyetleri ile protokol dahilinde yardıma gelen kurum/kuruluşları tek elden koordi-
neli ve etkin bir şekilde sevk ve idare etmek.

• Hava aracı kazaları başta olmak üzere Mobil Komuta Merkezinin konuşlanması halinde Olay Yeri Amirini
desteklemek.

• Gelen bilgileri doğrudan İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı
bünyesinde oluşturulan kriz merkezlerine ulaştırmak.

• Acil duruma karışan hava aracının yabancı havayolu kuruluşuna ait olması halinde bilgiler İçişleri Ba-
kanlığı ADOM ile koordine ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilgili devlete bildirilmek
üzere Dışişleri Bakanlığı’na göndermek.

• Yetki ve Sorumluluğu kendisinde olduğu için basına bilgi vermek/ verdirmek.
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Olay Yeri Amiri:

Olay Yeri Amiri Kimdir? Acil du-
rumlarda, acil durum operasyon 
merkezi tarafından görevlendirilen 
ve acil durumun olay yerinde yü-
rütülmesi ve koordinasyonundan 
sorumlu kişi, 

• Havalimanımız sorumluluk sa-
hasında yaşanabilecek acil du-
rumlar için Havalimanı Yöne-
timince Olay Yeri Amiri tayin
edilir. (Örnek DHMİ Havalimanı
Nöbetçi Müdür/Şefi)

• Hava aracı kaza-kırım ve yan-
gınlarında ARFF birim yetkilisi
kaza mahalline gelen ilk yetkili olacağından, Olay Yeri Amiri olay mahalline ulaşıp yetkiyi devralana
kadar geçici olarak bu görevi ARFF yetkilisi yürütür.

• Tayin edilmiş Olay Yeri Amiri olay yerine geldiğinde, havalimanı acil durum planında ana hatlarıyla
belirtildiği üzere yetkiyi devralır.

Olay Yeri Amirine Yetki Devri:

Yetki ve komuta sorumluluğunun devredilmesi esnasında;

• Mevcut durum,

• Kazazedelerin durumu,

• Kurtarma çalışmaları,

• İhtiyaç duyulan sağlık ve diğer destek unsurları,

• Protokol yapılmış kurum kuruluşlara ihtiyaç bulunup bulunmadığı vb. Detay bilgiler Olay Yeri Amirine
aktarılır.

• Olay yerine ilişkin bundan sonraki her türlü talep ve koordinasyon Olay Yeri Amiri aracılığı ile yürütülür.

• Acil Durum Mahallindeki ekip yetkilileri kendi en üst birim yetkilisine, Olay Yeri Amirine ve ADOM’a
karşı da sorumludurlar.

Olay Yeri Amirinin Koordinasyon ve Yetkisi:

Acil Durumun türüne göre diğer kurum/kuruluşlardan takviye olarak gelen itfaiye, sağlık ve diğer birim 
personelinin havalimanında yönlendirilmelerini ADOM talimatları çerçevesinde Olay Yeri Amiri planlar. 

Ancak acil duruma müdahale çalışmalarını (operasyonu) takviye ekiplerin kendi birim amirleri yürütür.

Olay mahallinde kargaşa yaratılmaması için havalimanı dışından gelen takviye ekiplerden;

• İtfaiye ekipleri; Havalimanı ARFF Müdürlüğü/Şefliğinin,

• Sağlık ekipleri; olay yerindeki en üst Sağlık personelinin (Sağlık Koordinatörünce),

• Polis ve Emniyet güçleri; Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı en üst Polis Yetkilisinin, emrine
girerek, tek elden işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışma yaparlar.
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Olay Yeri Amiri Koordinasyon ve Yetki Şeması:

Olay/kaza mahallinde bulunan diğer müdahale birimlerinin koordinasyon ve yetki sorumluluğu aşağıda 
şematik olarak verilmiştir.

• Örnek: DHMİ Acil Durum Planı Olay Yeri Amiri Koordinasyon ve Yetki Şeması

Hareketli Komuta Merkezi

Acil durumlarda olayı yerinden yönetmek ihtiyacı doğabileceğinden, acil durumlar esnasında eldeki im-
kanları doğru ve etkin kullanmak, acil durumu yerinde yönetmek, komuta, koordinasyon ve iletişim merkezi 
olarak hizmet etmek amacıyla olay yerine yakın bir bölgede Mobil (İleri) Komuta Merkezi kurulur.
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Hareketli Komuta Merkezinin Öncelikli Amacı

Mobil komuta merkezinin öncelikli amacı, hayat kurtarmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin koordi-
nasyonunu sağlamaktır. 

İşbirliği yapan kuruluşların bilgi alıp verdiği ve kurtarma operasyonlarına ilişkin operasyon kararlarının 
alındığı merkezdir. 

Mobil Komuta Merkezinin Temel Özellikleri:

• Hızla kurulabilen hareketli bir tesis olması,
• Rüzgara ve arazi koşullarına göre konumlandırılacak özelliğe sahip olması.
• Havalimanı Acil Durum Planı, kareli (ağ) harita, ilgili ICAO kaza formları, iletişim listeleri ve ilgili diğer

dokümanları bulundurmak,
• Personelin sevk idaresini kolaylaştıracak gerekli şartları taşımak,
• Gece koşullarında projektör vb. araçlar ile aydınlatma sağlamak,
• Üzerinde damalı bir bayrak, renkli trafik konisi ya da  dönen bir ışık gibi yüksekte duran belirleyi-

ci bir işaret ile kolaylıkla fark edilebilir özellikte olmak.
• Her türlü temel iletişim (telsiz, faks cihazı, telefon, internet, megafon vb.) ve olay yeri (güvenlik şeri-

di, duba el feneri, yedek pil vb.) donanımını bulundurmak

Hareketli Komuta Merkezi, herhangi bir kaza/olay olması halinde olabildiğince hızlı şekilde, tercihen 
yangın kontrolü ve kurtarma faaliyetlerinin başlamasıyla aynı zamanda faaliyete geçer. Hareketli Komuta 
Merkezi ile koordineli çalışacak her Kurum/Kuruluş, müdahale sürecinde hareketli komuta merkezi ile koor-
dinasyon içerisinde olur. 

Mobil Komuta Merkezinde görev yapmak için Havalimanı Yönetiminden yetkili bir personel ile Havalimanı 
Emniyet Şube Müdürlüğünden rütbeli bir personelin bulunması sağlanır. 

• Mobil Komuta Merkezi Olay Yeri Amiri ile birlikte ADOM’ bağlı olarak görev yapar.
• Çalışmalarda haberleşmenin kesilmemesi ve sekteye uğratılmaması ile iletişimin hızlı ve seri şekilde ya-

pılması için, ayrı bir telsiz kanalı belirlenir. Acil durumlarda ilgili personel söz konusu telsiz kanalına geçer.

Hareketli Komuta Merkezinde Bulunması Gerekli Malzeme ve Ekipman:

Mobil Komuta Merkezi içerisinde kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli enerji, inter-
net, telsiz, megafon, kareli haritalar, vaziyet planı gibi malzeme ve ekipmanlar temin edilir. 

• Havalimanı Yöneticisi, hareketli komuta merkezindeki tüm donanım ve cihazların sürekli çalışabilirliğini
haftalık dönemlerde kontrol edip, kayıt altına alır.
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Acil Durumlarda Haberleşme ve Koordi-
nasyon (Enformasyon Ağı)
Acil Durumlarda İlk Bilgi Akışının Sağlanması:

Havalimanlarında meydana gelebilecek Acil Durumlarda, havalimanı imkan ve kabiliyetlerinin tek elden, 
koordineli ve etkin bir şekilde sevk ve idaresinin temini amacıyla Havalimanı Mülki İdare Amirine bağlı ola-
rak bir ADOM oluşturulmuştur.

• Acil durumun türüne göre Hava Trafik Ünitesinden (ATC) veya diğer bilgi kaynaklarından alınacak ilk
bildirim akabinde bildirim süreci başlar.

Üst Bildirim Süreci: 

• Havalimanı Yöneticisi: Mülki İdare Amiri, DHMİ Genel Müdürlüğü Makamı, SHGM, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (Acil durumun türüne göre)

• Mülki İdare Amiri: Valilik, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü: İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Koruma Dairesi Başkanlığı, Özel
Harekat Daire Başkanlığı şeklinde işler.

Acil Durum Haber Akış Şeması:

• Havalimanı Acil Durum Planında acil durumun haber verilmesinden itibaren iletişimin en etkin şekilde
sağlanması için akış kontrol şemaları oluşturulur ve sürekli olarak güncel tutulması sağlanır.

• Akış kontrol şemaları acil bir durumda hızlı iletişim sağlanmasında yardımcı olur.

• Akış kontrol şemalarının bütün önemli telefon numaralarını içermesi gerekmektedir.

• Telefon numaralarının aylık olarak doğrulanması ve değişiklik olması halinde yenilenen listenin güncel-
lenerek ADP’ye dahil olan Kurum/Kuruluşlara dağıtılması gerekmektedir.

• Yapılan tatbikatlarda akış kontrol şemalarının etkinliği değerlendirilmelidir.

• İhtiyaç duyulması halinde her bir acil durum tipi için ayrı akış kontrol şeması oluşturulmalıdır.
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İletişim Stratejisi:

• Havalimanında acil durumun ihbarı ve kurum/kuruluşlara
bildirimi için iki yönlü iletişim sistemi sağlanır.

• Havalimanında ortaya çıkabilecek herhangi bir acil durum
en seri şekilde ARFF Birimine, Sağlık Birimine, Hava Tra-
fik Hizmetleri Birimine, Güvenlik Birimlerine (Emniyet
– Jandarma – Özel Güvenlik) bildirilmelidir.

• İki yönlü iletişimler, bir acil durumda yer alan bütün
havalimanı kurum/kuruluşları için ayarlanır.

• İki yönlü iletişimler, bir acil durumda yer alan bütün ha-
valimanı dışarısında yer alan ve yardımlaşma protokolü
yapılan kurum/kuruluşları için ayarlanır.

Havalimanı İçerisindeki Kurum/Kuruluşlarla Koordinasyon

Havalimanı içerisinde hizmet veren kuruluşların gerektiğinde veya ihtiyaç halinde protokol yapılıp ya-
pılmadığına bakılmaksızın personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılması amacıyla ihtiyaç duyulabilecek 
telefon numaraları ADP ekinde yer alır. 

• Ayrıca ADOM’da bulunan panoda asılı bulunur.
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Havalimanı Dışındaki Kurum/Kuruluşlarla Koordinasyon

Havalimanı dışarısından gelecek personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılması amacıyla kurum/kuru-
luşlarla yapılan protokoller yürürlüğe sokulur ve koordinasyonu Havalimanı Mülki İdare Amiri Başkanlığında 
kurulan “Havalimanı ADOM “ tarafından yürütülür.

• Gerektiğinde veya ihtiyaç halinde protokol yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın “havalimanı dışarısında
hizmet veren kuruluşların” personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılması amacıyla ihtiyaç duyulabi-
lecek telefon numaraları ADP ekinde yer alır.

• Ayrıca ADOM’da bulunan panoda asılı bulunur.
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Haberleşme ve Haber Verme Kolaylıkları

Havalimanlarında acil du-
rumlara müdahale edecek acil 
durum birimlerinin harekete 
geçirilmesi için kompleks bir ha-
berleşme sistemi mevcuttur. 

• Acil durumun, acil durum
birimlerine duyurulmasında
yanlış anlamaların önlen-
mesi için acil durumun şek-
line göre alarm sistemleri
geliştirilmiştir.

Örnek Alarm Sistemi; DHMİ 
Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve 
Yangınla Mücadele Yönergesi 
hükümlerine göre veriliş şekliyle 
dört kısımda ele alınmış alarm 
sistemi. ADOM ve Mobil (İleri) 
Komuta Merkezinde telsiz cihaz-
ları bulunmakta olup, acil durum 
frekanslarının karışmasını ön-
lemek için katı iletişim disiplini 
uygulanmalıdır.

• Havalimanı Yönetimi dışın-
daki kuruluşların her biri
kendi frekansını kullanır.

• Havalimanı Yönetimi kendi birimleri arasında acil durumlarda ortak kullanım amacıyla ortak bir telsiz
kanalı tahsis eder.

Bununla birlikte; Afet ve acil durumlarda koordinasyonu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarını aynı 
frekansta buluşturmak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından oluşturulan Ortak Afet Ağına tanımlanmış DMR 
veya analog telsizler vardır. 

• Protokol yapılan kurum/kuruluşların ihtiyaç bulunması halinde acil durumlardan haberdar edilmesi bu
telsizlerden sağlanır.

• AFAD Başkanlığının talimatı doğrultusunda ilgili telsizin bulunduğu ünite her Salı saat 14:00-15:00 arası
söz konusu telsizin kontrol edilmesini sağlar.

Haberleşme Sistemlerinin Test Edilmesi:

İletişim sistemlerinin, telsizlerin ve telefon ağlarının çalışır durumda olduğunu teyit etmek için her gün 
test edilmesi gerekir. 

• ADOM ve Mobil Komuta Merkezinde bulunan tüm iletişim cihazlarının faal olduklarına dair kontroller
Destek Birimi tarafından günlük olarak yapılır. Arıza tespiti halinde giderilmesi amacıyla Elektronik Bi-
rimi haberdar edilir.

• Acil Durum Planında yer alan kurum/kuruluşların ve sorumlu personelin telefon numaraları eksiksiz ve
güncel bir liste halinde ADP’de yer almalıdır

• İlgili birimlerdeki bulunan iletişim cihazlarının faal olduklarına dair kontroller birim personellerince
günlük olarak yapılır..
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Sivil Hava Aracı Kaza / Ciddi Olayların 
Bildirilmesi (UEİM Başkanlığı ve SHGM Acil Durum Enformasyon Ağı)

Ulusal Hava Sahamızda meydana gelen Sivil Hava Aracı Kaza/Ciddi Olayları;

Kaza/Ciddi Olaydan hemen sonra “Form A: Acil Durum Enformasyon Ağında Çalışma Gün ve Saatleri 
İçinde/Çalışma Gün ve Saatleri Dışında” İsim, Unvan ve irtibat bilgileri yer alan Ulaşım Emniyeti İnceleme 
Merkezi Başkanlığına (UEİM) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yetkililerine bildirilecektir.

FORM A “Acil Durum Enformasyon Ağı”

Form A-1  
T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI
Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (UEİM)

Acil Durum Enformasyon Ağı

SHGM web sitesinden iletişim bilgilerinin güncel hali takip edilmelidir.
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Form A-2  
T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
Acil Durum Enformasyon Ağı
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Bildirimden Sorumlu Kişi, Kurum/Kuruluşlar:

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kendisine gelen kaza/ciddi olaya ait bilgi ve ön raporları gecikmeksizin
Kaza Araştırma ve İnceleme Kuruluna gönderir.

• Kaptan Pilot, Kaptan Pilotun ölü, yaralı veya herhangi bir sebepten dolayı yetersiz olduğu durumlarda;

• İkinci Pilot veya Kabin görevlisi

• Operatör

• İşletmecisi, kiralayanı veya sahibi

• Mahalli mülki amirler

• Eğer Kaza/Ciddi Olay Havalimanı sınırları veya yakınında meydana geldiyse Havalimanı Yöneticisi so-
rumludur.

Belirtilen sorumlular tarafından Form A’da yer alan yetkililere kaza/ciddi olay sonrası en kısa sürede 
aşağıda yer alan bilgiler bildirilmelidir.

• Kaza/ciddi olay tarih ve saati.

• Kaza/ciddi olay bölgesi, yeri veya coğrafi koordinatı.

• Hava aracının tipi, tescil işareti ve milliyeti.

• Hava aracının işletmecisi, sahibi, varsa kiralayanın ismi.

• Uçuş ekibinin (Kaptan Pilot/FO) adı ve soyadı.

• Uçuşun amacı. Yolcu sayısı, ölü ve yaralı miktarı, mümkünse isimleri.

• Bilindiği kadarıyla kazanın mahiyet ve sebebi,

• Hava aracında tehlikeli madde taşındığına ait bilgi varsa bu maddeye ait;

• Miktarı - Kimyasal özellikler - Hava aracındaki yeri (yolcu kabini, kargo kısmı veya her ikisi birden).

FORM B “Sivil Hava Aracı Kaza/Ciddi Olay Bildirilmesi Ön Rapor Formu”

Ulusal hava sahamızda meydana gelen sivil hava aracı kaza/ciddi olayları AIC B Serisi 07/16 Sivil Hava 
Aracı Kaza/Ciddi Olay Bildirilmesi ve Ön Rapor Formları Dokümanında belirtilen sorumlular tarafından kaza/
ciddi olayla ilgili Form B’yi hazırlayarak 48 saat içerisinde 

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (UEİM) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkililerine bildirilecektir.
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Acil Durumlarda Basına Bilgi Verme
Kamu Danışma Görevlisi:

ADOM tarafından acil durum ile ilgili bilgilerin basın yayın organlarına verilmesi ve bu bilgi akışının koor-
dine edilmesi amacıyla kamu danışma görevlisi tayin edilir.

• Bu görevli aynı zamanda dâhil olan bütün taraflar arasındaki kamu bilgilendirme açıklamalarını koor-
dine eder.

• Kamu danışma görevlisi haber yayın organlarını kaza/olay yerinde kadar götürmekten sorumludur.

• Basın mensuplarının hiçbir şekilde operasyonların içinde veya yakınında yer almasına, olay yerinde
dolaşmasına izin verilmez. Ancak olay yerinde kendilerine ayrılan güvenli alanlardan ADOM izni ile
görüntü almalarına izin verilir ve bu alanın güvenliği Emniyet ve güvenlik personelince sağlanır.

Basına Bilgi Verme:

Acil durumlarda yazılı ve görsel basına bilgi verilmesi ve buralarda yapılacak diğer faaliyetlere izin veril-
mesi hususunda Mülki İdare Amirliği yetkilidir.

• Bilgi kirliliğine yol açılmaması için yerli ve yabancı basın mensuplarına olayla ilgili düzenli bilgi veril-
mesi gerekir.

• Basın mensupları havalimanında oluşan acil durumu haber yapmak için ADOM’a yakın bir noktada
oluşturulan basın odasına veya Kamu Danışma  görevlisine yönlendirilir.

• Kamu Danışma görevlisi, Mülki İdare Amirinden aldığı talimatlar doğrultusunda basın mensuplarına
olay hakkında bilgi ve kaza alanından görüntü almaları için yardımcı olarak haber detayları hakkında
bilgi verir.

• PAT sahalarında meydana gelecek acil durumlarda Basın Mensuplarının olay yerine gidiş/gelişlerini
Havalimanı Yönetimi ADOM kararı doğrultusunda yerine getirir.

• Basın mensuplarının hiçbir şekilde operasyonların içinde veya yakınında yer almasına izin verilmez.
Ancak olay yerinde kendilerine ayrılan güvenli alanlardan ADOM izni ile görüntü almalarına izin verilir.

• Hava aracı yabancı bir devlete ait ise bilgilendirmeler merkezi birimlerin (İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Ba-
kanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) Kriz Merkezleri veya Basın Müşavirliklerince yapılır.
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Kareli (Ağ) Haritalarının Önemi  1/5.000 Ölçekli – 1/25.000 Ölçekli

Kareli (Ağ) Haritalar:

Havalimanı sorumluluk sahası içinde veya dışında meydana gelebilecek olay ve kazalara, Acil durum 
birimlerinin hızlı bir şekilde ulaşmaları ve müdahalelerde bulunması ve protokol yapılan kurum/kuruluşlara 
referans olması amacıyla havalimanına ait vaziyet planı ve ölçekli haritalar oluşturulur.

• Birden fazla kareli (ağ) haritaların olması nedeniyle, haritaların karıştırılmaması  için haritalar üzerinde
tanımlayıcı bilgiler yer alır.

• Havalimanı Yönetimi tarafından hazırlanmış güncel kareli haritalar ADP’de yer alır.

• Havalimanı Yönetimi kareli (ağ) harita üzerinde yapacağı her değişiklik sonrası eski kareli (ağ) haritayı
iptal eder ve yeni hazırlanan haritanın kopyasını tüm acil durum paydaşlarına dağıtır.

(1/5.000 Ölçekli Kareli (Mavi) Harita)

• Havalimanı içi ulaşım yollarını, zorlu arazileri, su kaynaklarının yerlerini, randevu noktalarını, bekleme
noktalarını, bina tesisleri, PAT sahalarını, havalimanı sınırlarını, eşikten itibaren 1.000 metrelik alanı,
acil çıkış kapıları vb. bilgileri içeren 1/5.000 ölçekli Kareli (Mavi) haritadır.
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(1/25.000 Ölçekli Kareli (Kırmızı) Harita)

Havalimanı merkezinden itibaren yaklaşık 8 km. yarıçaplı alan içerisindeki uygun sağlık tesisleri, erişim 
yolları, zorlu arazi şartları, yerel itfaiye istasyonları, randevu noktaları vb. bilgileri içeren 1/25.000 ölçekli 
(kırmızı) kareli haritadır.

• Her hastane ayrı ayrı tanımlanarak, havalimanına uzaklığı, heliport imkânı, yatak kapasitesi, hizmet
vermekte olduğu tedavi imkânları belirtilmelidir.

Kareli (Ağ) Haritaların Dağıtımı:

• Acil Durum Operasyon Merkezinde,
• Mobil Komuta Merkezinde,
• Hava Trafik Kontrol Kulesinde,
• Kurtarma ve Yangın İstasyonunda,
• ARFF Kurtarma ve Yangınla Mücadele Araçlarında,
• Havalimanı Yönetimi ile ilgili Müdürlüklerinde/Şefliklerinde,

• Protokol yapılan kurum kuruluşlarda ve ihtiyaç duyulan diğer yerlerde bulunmalıdır.

Bu haritalar aynı zamanda pist başlarından 1000 m. Mesafedeki kazalar dikkate alınmak üzere bu bölge-
leri de kapsamalıdır.

Kareli (Ağ) Haritalarının Bulunması Gerekli Yerler:

• Sivil - Askeri müşterek havalimanlarında askeri yetkililerce gizlilik esasları ve güvenlik nedenleriyle
ARFF personeli dışında kullanımına ve dağıtımına izin verilmeyen kareli haritalar olması halinde;

• İnternet üzerinden tüm kullanıcılar tarafından rahatlıkla ulaşılabilen harita (Google Earth, Google Maps
vb.) programlarından alınacak görseller üzerinde randevu noktalarını, bekleme noktalarını vb. bilgilerin
işaretlenerek protokol yapılan kurum/kuruluşlara dağıtımı sağlanır.
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Acil Durumlar İçin Belirlenen Noktalar/Sahalar
Randevu Noktası: Yol kavşağı, kesişen yol ya da başka bir yerde belirlenmiş, acil duruma müdahale için 

gelen kurum/kuruluş personel ve araçların acil durum olay mahalline gitmeden önce talimat almaları için 
belirlenmiş alanlardır. 

• Randevu noktaları kaza kırımın meydana geldiği yerlere göre farklılıklar gösterebilirler.

• Randevu noktaları havalimanı kara tarafında seçilerek olay yerine sevkleri apron memuru nezaretinde
yapılmalıdır.

Bekleme Noktaları: Acil durumun çe-
şidine göre kurtarma ve yangınla müca-
dele ekiplerinin daha etkin olabilmeleri 
için hazır bulundukları bölgelerdir. 

Mahalli Bekleme Noktası (Local 
Standby): Tehlikenin henüz önemli bo-
yutlara ulaşmadığı hallerde kurtarma ve 
yangınla mücadele ekiplerinin yangın is-
tasyonu veya yakın çevresinde hazırlıklı 
olarak beklediği yerlerdir.

Tam Acil Bekleme Noktası (Full Emer-
gency): Tehlikenin önemli boyutlara ulaş-
ması halinde kurtarma ve yangınla müca-
dele ekiplerinin uçak cinsine bağlı olarak 
pist kenarlarında önceden seçilerek hazır-
lıklı olarak beklediği yerlerdir.
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Acil Durum Toplanma Yeri: Havalimanı sınırları içerisinde ve yakın çevresinde meydana gelen/gelebi-
lecek her türlü acil durumda personel, yolcu, uğurlayıcı ve karşılayıcıların olaydan etkilenmemesi için topla-
nılan alanlardır.

Tecrit Edilmiş Uçak Park Sahası: Yasadışı Müdahaleye maruz kalmış uçağın park ettirilerek bekletileceği 
alandır. 

Acil Çıkış Kapıları ve Ulaşım Yolları: Asgari müdahale sürelerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak 
amacıyla, arazi koşullarının izin verdiği havalimanlarında acil durum erişim yolları sağlanır.  

• İniş kalkış ve yaklaşma hatlarında, pist eşiğinden 1000 metreye kadar veya eşikten havalimanı tel örgü
sınırına kadar olan alanlara kolay erişim sağlanması gerekmektedir.

Olaydan Etkilenen Yolcuların Bekleyeceği Alan: Havalimanında meydana gelebilecek her türlü acil 
durum sonrası olaydan etkilenen ve sağlık durumları iyi olan yolculara psikolojik destek sağlanması, ihti-
yaçlarının karşılanması, gerekli işlemlerinin tamamlanması için diğer yolculardan, basın mensuplarından ve 
olaydan etkilenen yolcu yakınlarından ayrı bir mahalde tutulması için belirlenmiş alan. 

Yolcu Yakınları Müracaat Yeri: Kazazedelere ilişkin bilgileri almak için yolcu yakınlarının bekleyeceği 
alan. Olay anında Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından belirlenir.

Basın Mensuplarının Bekleyeceği Alan: Basın Mensupları tarafından bilgi akışının sağlanması amacıyla 
belirlenen mahal.



501

Acil Durum Olay Bölgesinde Kullanılacak 
Şapka / Yelek / Kıyafetler

Meydana gelmiş olan kaza-kırımlarda olay yerinde görevlendirilmiş yetkili kişilerin ayrıt edilmesi ve 
tanınması amacıyla; ayırt edici, renkli, sert malzemeden yapılmış ve üzerinde fosforlu harfler bulunan şap-
kalar, yelekler veya kıyafetlerin giyilmesi önemlidir. 

• Havalimanı Yönetimi bu tür malzemeleri temin ederek Mobil Komuta Merkezinde muhafazasını sağlar.

Kullanılacak renkler ve yeleklerde açıklayıcı ifadeler yer almalıdır.

Kırmızı           : ARFF Şefi 

Mavi : Polis Müdürü

Beyaz (Kırmızı yazılı) : Sağlık Koordinatörü

Uluslararası turuncu    : Havalimanı Yönetimi

Küf Yeşili       : Ulaştırma Görevlisi

Koyu Kahve    : Adli Soruşturma Şefi

• Kaza kırım bölgesinde görev alan personellerin ayrıt edilebilmeleri için tanıtıcı yelek ve şapkalar giyer-
ler. Yelek üzerinde fosforlu yazı ile görevleri yazılır.
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Triyaj ve Tıbbi Bakım Gereklilikleri ve Yara-
lıların Kontrol Süreci
Triyaj ve Tıbbi Bakım Gereklilikleri:

SHT ADP Triyaj ve Tıbbi Bakım Madde 15 

• Havalimanı işletmecisi koordinesinde, herhangi bir hava aracı kazasından sonra triyaj yapılır ve kazaze-
deler uygun sağlık kuruluşlarına nakledilir.

• Havalimanı işletmecisi, tüm acil durumlar için triyaj prensiplerini, bakım ilkelerini, standart yaralı belir-
leme etiketlerini ve kullanımlarını, yaralıların kontrol süreçlerini ICAO Doc. 9137 Kısım 7 Bölüm 9, 10,
11’de yer alan hususları dikkate alarak hazırlar ve ADP’de yer verir. hususları belirtilmektedir.

Triyaj; tedavi ve nakil için öncelik sırasını belirlemek için yaralıların sınıflandırılmasıdır.

• Kazazedeler dört kategoride sınıflandırılmakta olup, triyaj yapılması, gruplandırılması ve uygun sağlık
kuruluşlarına nakledilmesinde yardımcı olması için “Yaralı Tanımlama Etiketleri” kullanılır.
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Yaralı Tanımlama Etiketleri

Acil durumlarda; İlk yardım eğitimi almış personeller triyaja başlar. Sağlık personelleri olay yerine gelin-
ceye kadar triyaj yapmaya devam eder.
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• Acil durumlarda; basitleştirilmiş, üzerinde numara, sembol, renk kodları ile standartlaştırılmış en az
bilginin yazıldığı, olumsuz hava koşullarında kullanılabilecek ve su geçirmeyen Yaralı Tanımlama Etiket-
leri; yaralıların tıbbi öncelik sınıflamasını belirlemek ve triyaj durumunda tedavisini hızlandırarak sağlık
tesislerine daha hızlı bir şekilde nakledilmelerini sağlamak amacıyla kullanılır.

• Etiketlerin bulunmadığı durumlarda yaralıların öncelik sırasını veya tedavi sırasını belirlemek için alın-
larına veya diğer açıkta kalan cilt bölgelerine renkli bantlar veya ruj ile işaretleme yapılması sağlanır.

• Bu etiketler Havalimanı Yönetimince temin edilerek Mobil (İleri) Komuta Merkezi ve havalimanı sağlık
ekiplerinde/ambulansında bulunmalıdır.

Triyaj Prensipleri:

Triyaj/Tıbbi bakım Sahasında yaralılar 4 kategoride sınıflandırılır ve etiketlenir.

• 1. grup - Kırmızı Kod (En acil bakım): Yaşam kurtarıcı, hızlı ve anında tedavi gerektiren yaralılar (İleri
tıbbi yardıma götürülmesinin geciktirilmesi halinde ileri fonksiyon kaybı, organ, uzuv kaybı ve ölüm
ihtimali saptananlar)

• 2. grup - Sarı Kod (Acil-gecikmiş bakım) : Ciddi, fakat anında tedavi gerektirmeyen yaralılar (Bir süre
ileri tıbbi yardıma götürülmeden Tıbbi Bakım Sahasında bekletilmesinin ileri fonksiyon kaybı, organ,
uzuv kaybı ve ölüm ihtimali saptanmayan ancak ileri tıbbi yardıma ihtiyacı olanlar)

• 3. grup - Yeşil Kod (ikincil bakım): Profesyonel tıbbi yardım gerektirmeyen ve diğer yaralılara yardım
edebilecek durumdaki yaralılar (hafif yaralılara tıbbi tedavi uygulanır; yaralı olmayanlar müşahede
altında tutulur)

• 4. grup - Siyah Kod (umutsuz yaralı veya vefat etmiş olanlar): Kaza yerinden götürülmeyi kaldıramaya-
cak derecede ağır yaralılar ve ölmüş olanlar.

• En iyi ve başarılı triyaj alanında yapılır. Ancak, kaza alanındaki koşullar yaralılara triyaj uygulanmasına
imkan vermiyorsa yaralıların derhal taşınması gerekebilir. Böylesi durumlarda, yaralılar mümkün olan
en kısa mesafeye yangın söndürme operasyonlarından, alev ve dumandan etkilenmeyecek alanlara
taşınmalıdır.

• Kazazedeler kesin tedavinin yapılmasından önce, triyaj alanından uygun bakım alanlarına alınır. Yaralı-
lar bakım alanlarında stabilize edildikten sonra uygun bir sağlık kuruluşuna nakledilirler.

• I. Grup öncelik sırasına sahip acil bakım ihtiyacı bulunan yaralılar, tedavi ve stabilize edildikten sonra am-
bulansla hastanelere nakil edilme önceliğine karar vermek Sağlık Koordinatörünün sorumluluğundadır.
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Bakım İlkeleri:

Acil durumlarda ciddi yaralanmalar olay yerinde stabilize edilmelidir. Ciddi yaralananlar stabilizasyondan 
önce nakledilmemelidir.

• Havalimanlarında veya yakınlarında meydana gelen kazalarda olay yerine genellikle ilk ulaşanlar kur-
tarma ve yangın söndürme ekipleridir.

Bu personel ciddi yaralanmış kazazedelerin mümkün olduğunca çabuk stabilize edilmesinin farkında 
olmalıdır. Yangın söndürme çalışmaları gerektirmeyen kazalarda tüm ekip olay yerindeki travma konusunda 
en bilgili ve yetkili kişinin yönlendirmeleri ile stabilizasyon çalışmalarına yardımcı olur.

• Olay yerine sağlık ekipleri geldiğinde acil durum personeli daha kapsamlı tıbbi bakım yapılması için
yaralıyı sağlık ekiplerine bırakır.

• Havalimanları sorumluluk alanları içerisinde meydana gelen kaza olay durumlarında olay yerine ilk
gelecek sağlık birimi havalimanı sağlık birimidir. Kaza/olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri gelene kadar
havalimanı sağlık birim yetkilisi Geçici Sağlık Koordinatörü olarak görev yapar.

• 112 Acil Servis Ekiplerinin kaza/olay yerine geldikten sonra bu sorumluluk 112 Acil Servis Ekipleri yet-
kilisine geçer ve Sağlık Koordinatörü olarak görevlerini yaparlar.

• Bundan sonraki sağlık hizmetlerinin tamamını (hastane, ambulans, doktor, sağlık personeli, cenaze
işlemleri ve yönlendirme) Sağlık Koordinatörü olarak 112 Acil Servis Ekipleri yürütür.

• Olaydan etkilenen kazazedelerin acil bakımı, triyaj işlemleri  (tasnif), uygun hastanelere sevk ve ula-
şımları vb. her türlü sorumlulukları 112 Acil Servis Ekiplerinin sorumluluğundadır ve Olay Yeri Amiri ile
koordineli çalışır.

• Sağlık koordinatörünün temel görevi idari olacak ve kolaylıkla tanınmak için “SAĞLIK KOORDİNATÖRÜ”
yazılan beyaz yelek ve beyaz şapka giyer.

Yaralıların Kontrol Süreci:

Yaralıların, konumlandırılması ve kolaylıkla tanınması için dört alandan geçmeleri gerekir.

Bu Alanlar:

Acil Durum Kaza/Olay Mahalli: Havalimanı sorumluluk sahasında ve yakınlarında acil durumun meydana 
geldiği bölgedir.

• Toplama Alanı: Kaza/olay yerine en yakın olan, ağır yaralananların ilk toplandığı alandır. Bu alan
Emniyet güçleri ve ARFF ekipleri tarafından koruma altında bulundurulur. Yaralıların gözetim altında
tutulması ve triyaj alanına geçişleri sağlanır.

• Triyaj Alanı (Ayrıştırma-Tasnif) Sahası: Triyaj alanı toplanma sahasına yakın, rüzgarın getireceği du-
man ve alevden korunmuş, araçların kolayca ulaşabileceği, olay yerinden 90 m. uzakta oluşturulması
gereken alandır. Kazazedelerin başı boş dolaşmaları engellenir ve görevli sağlık personeli tarafından
yaralılar durumlarına göre ayırt edilerek bakım sahasına yönlendirilme işlemleri yapılır. Gerekmesi ha-
linde birden fazla triyaj alanı kurulabilir.

• Tıbbi Bakım Alanı: Olay mahallinden uzak, güveni bir yerde, araçların kolayca ulaşabilecekleri, kazaze-
delere ilk tıbbi müdahalenin yapılacağı, tıbbi cihazlar ve sağlık personelinin bulunduğu bölgedir.

• Taşıma (Nakil) Alanı: Yaralıların kayıt işlemlerinin yapıldığı, hastanelere sevk edileceklerin ayrıştırıldığı
bölgedir. Kaza/olaydan etkilenmeyen, tedaviye ihtiyacı olmayan Sağlık Ekipleri tarafından tespitlerinin
yapıldığı, yardım amaçlı gelen sağlık ekiplerinin organize edilerek, kazazedelerin hastaneye sevk iş-
lemlerinin yapıldığı sahadır. Bakım alanı ve araç çıkış yolu arasında oluşturulur.



506



507

Ayakta Tedavi Görenlerin Nakil ve Bakımı

Acil durumlarda yürüyebilen ve ayakta tedavi olanlar kaza/olay yerinden belirlenen kazazede bekleme 
noktasına otobüslerle sevkleri sağlanır. 

• Sevk işlemleri havalimanında bulunan araçlar tarafından sağlanır. Yetersiz kalması halinde kurum/
kuruluşlardan yardım talep edilir.

• Bu sevkiyatta kazazedelere, Sağlık personeli ve Hava Aracı Operatörünün eşlik etmesi sağlanır. Kazaze-
de bekleme alanlarında kötü hava koşullarına karşı gerekli battaniye, kıyafet ve gıda malzemelerinin
bulundurulması sağlanır.

• Bu malzemelerin tedariki Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanının Koordinesinde yapılır.

Ölenlerin Durumu ve Nakli

Olay yerine emniyet ve güvenlik personellerini ulaşmasından sonra ölülerin etrafında güvenlik bölgesi 
oluşturulur.

• Bu bölgeye yetkisiz kişilerin girmesi önlenir ve delillerin muhafazası sağlanır. Olay yerine Adli Tıp Dok-
toru, Savcılık, kaza araştırma ve incelemesine ilişkin yetkililer gelene kadar bu bölgenin güvenliği sağ-
lanır. Ölen kişilerin kişisel eşyaları toplanır ve korumaya alınır.

• Ölen kişiler için kullanılacak ceset torbaları 112 Sağlık Ekiplerinden, yerel itfaiye teşkilatlarından ve
Emniyet güçlerinden sağlanmalıdır. Ayrıca Havalimanı ARFF araçlarında bulunmalıdır.

• Cenazelerin olay yerinden morglara nakledilmesinin sorumluluğu Belediyelerin Cenaze İşleri Dairesi
Başkanlığına aittir.

• Cenaze İşleri Dairesi Başkanlığı görevlerini Sağlık Koordinatörünün ve emniyet güçlerinin talimatları
doğrultusunda yerine getirir.

Cenazelerin adli işlemleri tamamlananlar morglara, tamamlanmayanlar ise Adli Makamlarca uygun gö-
rülen Adli Tıp Merkezlerine götürülür.

• Cenaze sayısının imkânların üzerinde olması halinde Cenaze İşleri Dairesi Başkanlığınca gerekli tedbirler
alınır.

• ADP kapsamında Belediye Cenaze İşleri Daire Başkanlığı ile Havalimanları arasında protokolü yapılması
gerekmektedir.

• Ölülerin havalimanından sevklerinin herhangi sebeple gecikmesi ve havalimanında bekletilmesi gerek-
tiğinde uygun mahal belirlenir ve bu mahalde bekletilmeleri sağlanır.
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Acil Durumun İlanı ve Acil Durumun 
Kaldırılması

Havalimanları ve sorumluluk sahalarında meydana gelebilecek hava aracı kaza-kırım ve yangınları başta 
olmak üzere havalimanı bina-tesis yangınları, doğal felaketler, uluslararası öneme haiz bulaşıcı hastalıklar 
vb. olağanüstü durumlarda ADOM Başkanlığı talimatı veya Havalimanı Yöneticisinin talebi üzerine acil durum 
ilan edilir.

• Acil durum tüm kurum ve kuruluşlara duyurulur ve ilgili mercilere bilgi verilir.

• Acil duruma neden olan şartların ortadan kalkması durumunda, Mülki İdare Amirinin onayıyla acil durum ila-
nı kaldırılarak rutin operasyonların devamını sağlamak için tüm kurum /kuruluşlara ve Bakanlığa bilgi verilir.

Acil durumda havalimanı uçuş operasyonlarına kapatılmış ise, havalimanın en kısa sürede tekrar hizmete 
verilmesi esastır. Bu nedenle gerekli kontroller yapılır.

• Havalimanı sorumluluk sahasında meydana gelen uçak kaza-kırım ve yangınlarına karşı gerekli müda-
haleler yapılarak operasyonun tamamlanması durumunda, PAT sahaları ve bina tesislerin uçuş operas-
yonuna engel durumlarının bulunmaması halinde,

• Deprem, sel, fırtına ve yangın gibi felaketlerde havalimanı bünyesinde bulunan bina, tesis ve kritik
cihazların olaylardan etkilenme düzeylerinin tespiti amacıyla gerekli teknik incelemeler yaptırılarak
herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği takdirde,

• Havalimanı veya hava araçlarında kişi ya da toplum sağlığını tehdit eden salgın, bulaşıcı, toplu zehirlen-
me vb. kritik sağlık hadiselerinde olaya ilişkin müdahalelerin tamamlanması halinde,

• Meydana gelen acil durumlara karşı gerekli müdahaleler yapılarak operasyonların tamamlanması halinde,

• ADOM uçuş operasyon faaliyetlerini etkileyecek önemli bir durum olmaması halinde uçuş operasyonlarını
ivedilikle başlatır. Buna ilişkin gerekli duyuruları yaptırır

• Havalimanı sorumluluk sahası dışında meydana gelen kaza/olaylara ARFF ve ilgili personelin söz konusu
olaya görevlendirilmesi halinde;

• Havalimanı Yangınla Mücadele Kategorisi göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir. Sağlanan
koruma seviyesinde değişiklik olması halinde ivedilikle gerekli havacılık duyuruları yaptırılır.
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Acil Durum Yardımlaşma Protokolü
(Kurum/Kuruluş ve Firmalar)
SHT-ADP / ADP’nin hazırlanması MADDE 6:

• Havalimanı Yönetimi meydana gelebilecek her türlü acil durumlar için çeşitli
kurum/kuruluş ve özel firmalar ile protokoller yapmalı ve söz konusu protokol-
lerde herhangi bir değişiklik olmadığı durumlarda 3 yılda bir güncellenmelidir.

• Acil durumlarda Havalimanı Yönetiminin yetki ve imkânlarının yetersiz kalması
halinde, ADOM aracılığıyla ilgili kamu/kuruluşların yerel imkânlarından fayda-
lanmak için kurum/kuruluşlar ve özel firmaların statüsüne göre yardımlaşma
protokolü yapılır.

• Protokollerde kurum, kuruluş ve özel firmaların acil durumda yapmaları ge-
reken görev ve sorumluluklar, personel, malzeme ve ekipmanların olay/kaza
yerine ulaşım, koordinasyon vb. hususlar yer alır.

• Protokol yapılan kurum/kuruluşlar tarafından sağlanacak personel, malzeme,
ekipman ve iletişim bilgiler tablo haline getirilerek ADOM, Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliğine, Hava
Trafik Ünitesi,  Havalimanı Yönetimine, ARFF Ünitesine dağılımları yapılarak acil durumlarda kullanmak için
panolarda asılı olmasını sağlanır.

• Protokollerdeki malzeme, araç, ekipman, en az personel ve iletişim bilgilerinin güncelliği ile yapılacak
değişiklikler her yıl Kasım ayına sonuna kadar yapılır.

• Havalimanı İşletmesi olası bir acil duruma müdahale amacıyla 8 km. çaplı alanda bulunan uygun sağlık
tesisleri ile mutlaka protokol yapmalı,

• Hastaneler ile yapacağı protokol kapsamında, hastanelerin acil durumlarda teçhizat, tıbbi malzeme
listesi, doktor, ambulans ve hasta yatak sayısı vb. bilgileri talep etmelidir.

• Personel, araç, malzeme, ekipman ve İletişim bilgilerine erişimin kolay olması için tablolar oluş-
turularak ADP’ye eklenir.
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Acil Durum Planına Dahil Olan Kurum/Ku-
ruluşlar

Acil durum planının amacı; havalimanı sınırları içerisinde veya havalimanı sınırları dışında bulunan Ku-
rum/Kuruluşların acil durum yardımlaşma protokolü kapsamında görev, sorumluluk, işbirliği ve katılımlarını 
sağlamaktır.

• Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanı (Mülki İdare Amiri)

• Havalimanı Eğitim, Araştırma, Denetleme Birimi (EADB)

• Havalimanı Yöneticisi

• Havalimanı Başmüdürlüğü/Müdürlüğü

• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği

• Hava Seyrüsefer Müdürlüğü/Şefliği

• ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Müdürlüğü/Şefliği

• İşletme Müdürlüğü/Şefliği

• Makine Müdürlüğü/Şefliği

• Elektrik Müdürlüğü/Şefliği

• Elektronik Müdürlüğü/Şefliği

• Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği

• İnşaat Başmühendisliği / Birimi

• Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürlüğü/Şefliği (Sağlık-Güvenlik)
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• Sivil Savunma Amirliği

• Havalimanı Terminal İşletmecisi

• İtfaiye ve Kurtarma Hizmeti Birimleri (Havalimanı Dışı B.Şehir/Şehir/İlçe Belediye İtfaiyesi)

• AFAD (İl AFAD Müdürlüğü)

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü

• İl/İlçe Emniyet Şube Müdürlüğü

• Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı

• İl/İlçe Jandarma Komutanlığı

• Havalimanı Sağlık Birimi

• Havalimanı Terminal Sağlık Birimi

• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi)

• 112 Acil Çağrı Merkezi ve Servisi

• Hastaneler

• UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi)

• Kızılay

• İl Belediyesi Cenaze İşleri Daire Başkanlığı

• AKUT (Arama Kurtarma Derneği)

• Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Birimleri

• Sahil Güvenlik Komutanlığı

• Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

• Deniz/Liman Polisi ve Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri

• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

• Askeri Birimler (Üs/Hava Meydan Komutanlığı)

• Meteoroloji Müdürlüğü

• Gümrük Müdürlüğü

• Yer Hizmet Kuruluşları ( Havaş, Çelebi, TGS vb.)

• Akaryakıt İkmal Kuruluşları

• Havayolu Şirketleri ve Hava Aracı İşletmeleri

• Havalimanında Faaliyet Gösteren Diğer Kurum/Kuruluşlar (İkram Kuruluşları, Havalimanı Kiracıları vb.)

• Kamu Hizmeti Kuruluşları (Posta, Veterinerlik, Akıl Sağlığı, Din Hizmetleri)
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Acil Durum Planına Dahil Kurum/Kuru-
luşların Rol ve Sorumlulukları

Havalimanı Yöneticisi, Havalimanı Acil Durum Planı Hazırlanmasına İlişkin Talimatın (SHT-ADP)  9 uncu 
maddesinde belirtilen acil durum çeşitlerinde görev alacak kuruluşları, kuruluşların görev, yetki ve sorumlu-
luklarını ICAO tarafından yayımlanan Doc. 9137 Kısım 7 Bölüm 2’deki hususları dikkate alarak hazırlayacağı 
ADP’de yer verir.  (SHT-ADP Madde 11)

Havalimanı yöneticisi, meydana gelebilecek her türlü acil durumlar için kurum/kuruluşlar ile protokoller 
yapar. Protokollerde kapsamlı bir değişiklik olmaması halinde 3 yılda bir günceller. (SHT-ADP Madde 6)

Doc. 9137 Kısım 7 Bölüm 2 kapsamında;

• Kazaya müdahale eden bütün Kuruluşlar; ilgili rollerini, sorumluluklarını, kime rapor sunduklarını ve
kimden rapor aldıklarını önceden bilmelidir.

• Acil durum sonrası yetkisinin geçişi ve diğer yasal faktörlerin konuşulması ve önceden planlanması
gerekir.

• Planlamanın müdahale eden kuruluşların hava koşullarını ve gece operasyonlarını hesaba katmasıyla
detaylandırılması hayati önem taşır. Hususları dikkate alınmalıdır.

Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanı (Mülki İdare Amiri) 

• Acil durumda Acil Durum Operasyon Merkezinin oluşturulmasıyla Başkan
olarak ADOM’u sevk ve idare eder.

• ADOM Başkanı tarafından verilen talimatlar  geciktirilmeksizin yerine getirilir.

• Acil durumlarda İl Valiliği ADOM’undan verilen talimatların yerine getirilme-
sini sağlar, uygulamaları takip ederek İl Valiliği ADOM’una bilgi verir.

• Havalimanı sınırları içerisinde ve dışında yaşanan afet ve acil durumlarında
tüm hizmetlerin sağlanmasından sorumludur. (Tedbirlerin alınması, personel
görevlendirme, harcama vb.)

• Afet ve acil durumlarda protokol yapılan kurum/kuruluşlardan talep edilecek Personel, araç, malzeme, ekip-
man, makine, teçhizat, teknik personellerin yanı sıra protokol yapılsın veya yapılması ihtiyaç olması halinde
ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan ivedilikle temin edilmesini sağlayarak afet bölgesine ulaştırılır.

• Afet ve acil durum hallerinde gerekli tedbirlerin alınması ve zamanında müdahalenin sağlanabilmesi
için İl Valiliğini ve ilgili Bakanlıkları  acil durum hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

• Afet bölgesi veya olay bölgesine giriş çıkış yasağı koyabilir ya da giriş çıkışın kontrollü olarak sağlanma-
sına yönelik tedbirlerin alınmasına karar verebilir.

• ADOM Başkanı; taşıt, makine, alet ve ekipman, arazi, arsa, bina, tesis, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi
malzeme ile tedavi, kurtarma, barındırma, ısıtma, aydınlatma, beslenme, giyim gibi ihtiyaçların karşı-
lanması ve yaralıların bakımı için gerekli acil mal ve hizmetlere ilişkin ihtiyaçların ivedilikle yerine ge-
tirilmesi için 7269 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan yetkilerini kullanır ve gerekli tedbirleri alır.

• Yerel, bölgesel ve ulusal kapasitenin yeterli olup olmayacağı kriterlerini dikkate alarak gelen bilgiler
doğrultusunda müdahale koordinasyon seviyelerini belirler ve ilan eder. Olay türü ve ölçeğine göre,
olay sonrası devam eden bilgi akışı doğrultusunda müdahale seviyesi değişikliği yapabilir. Hizmet grup-
ları ilan edilen müdahale seviyeleri doğrultusunda hizmet grubu planlarını uygulamaya koyar.

• Afet ve acil durumlara müdahale için yapılacak planların hazırlatılmasını, afet anında uygulanmasını,
afet sonrası planların geliştirilmesini sağlar.

• Afet ve acil durumlarda müdahale uygulamalarını takip eder, afet ve acil durum yönetim merkezleri
arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlar,
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• Ulusal ve uluslararası insani yardım ve müdahale faaliyetlerini koordine eder.

• Afet ve acil durumlarda yürütülen faaliyetler ve sonuçları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirir.

• Acil Durumun nedenlerini, etki sahasını, sonuçlarını, sınırlarını ve bölgede afet zararlarını azaltacak
tedbirleri belirler ve ilgili yerleri bilgilendirir.

• Acil durumlara etkin müdahale için; tüm kamu kurum ve kuruluşları, Kızılay Derneği başta olmak üzere
tüm sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve yardıma gelen yabancı kuruluşları, gönüllü birlikleri
koordine eder, iş bölümü yapar ve yapılan çalışmaları denetler.

Havalimanı Eğitim, Araştırma, Denetleme Birimi (EADB)

Havalimanlarında oluşturulan EADB Birimleri normal zamanlarda havalimanı güvenliği ile ilgili denetim, 
araştırma ve incelemelerde bulunur. Yaptığı denetim, araştırma ve incelemelerde işleyişe dair eksik ve ku-
surları tespit ederek Havalimanı Güvenlik Komisyonu Gündeminde değerlendirilmek üzere raporlar hazırlar. 
Güvenlik seviyesinin üst seviyelerde tutulması amacıyla personele ve havalimanına giriş yapan diğer şahıs-
lara güvenlik esaslı eğitimler vererek güvenlik bilincinin artırılmasını sağlar.

Acil Durumlarda;

• ADOM’un sürekli faal tutulmasını sağlar, ADOM’un sekretarya görevini üstlenir ve ADOM Başkanı ve
üyelerine karşı sorumludur.

• Acil durumlarda verilen emirleri uygular, protokol yapılan kurum/kuruluşlarla koordineyi sağlar.

• Yapılan her türlü yazışmanın bir nüshasını ADOM’da muhafaza edilmek üzere dosyalar.

• Acil durumla ilgili gelen tüm bilgileri gecikmeden ADOM Başkanlığına iletir.

• ADP’nin aşamalarında yapılması gerekli bildirimlerin zamanında yapılmasını planlar ve takip eder.

Havalimanı İşletmesi (Havalimanı Yöneticisi)

• Havalimanı Yöneticisi hem Havalimanı
Güvenlik Komisyonu hem de ADOM da-
imi üyesidir. Acil durumlarla ilgili olarak;

• Acil Durum Planının hazırlanmasını, onay-
latılmasını ve güncel tutulmasını sağlar.

• Plan dâhilinde diğer kurum kuruluşlar-
la protokoller yapılmasını, güncelliğinin
sağlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

• Acil durum ilan eder,

• ADOM’u aktif hale getirerek ve kurum /
kuruluşlar arası koordinasyonu sağlar.

• Mobil Komuta Merkezindeki genel ope-
rasyonlardan sorumlu kişinin atanmasını
sağlar,

• Havalimanında oluşan acil bir durumda
plan dahilinde sorumlu kişilerin veya gö-
revlilerin isim ve telefon numaraları gibi
bilgilerin güncel tutulmasını ve ilgililere
dağıtılmasını sağlar.
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• Acil bir duruma müdahale eden kurum/kuruluşlarla koordinasyonunun gerçekleştirilmesi sağlar.

• Acil Durum Planın test edilmesinden, uygulanmasından, uygulamaya yönelik değerlendirme, analiz ve
eleştiri için katılımcı kurum/kuruluşlardan gelen kilit personelden oluşan Havalimanı Acil Durum Planı
Koordinasyon Komitesinin toplantılarını düzenler.

• Acil durumun meydana gelmesi halinde havalimanını kısmi veya tamamen kapatır.

• Acil durumun mahiyetine göre havalimanı hareket sahasının güvenli olduğunda havalimanı uçuş ope-
rasyonlarını yeniden başlatmaktan sorumludur.

• Havalimanında vukuu bulan kaza kırım ve acil durumda 1. derece karar yetkisi ve sorumlusu Havalima-
nı Yöneticisidir. Görevi başında bulunmadığı durumlarda bu görev Havalimanı Başmüdürü Yardımcısı/
Müdür Yardımcısındadır. Mesai saatleri haricindeki iş ve işlemler Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği
tarafından yürütülür.

• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği mesai saatleri içinde ve dışında meydana gelecek acil durumlar
ve ihbarları anında Havalimanı Yöneticisine bildirir.

• Havalimanı yöneticisi meydana gelen deprem, sel, yangın, fırtına vb. acil durumlarda, havalimanında
kritik öneme sahip; PAT sahaları, terminaller, bina tesisler, seyrüsefer sistemleri, enerji sistemleri ve
uçuş emniyetini etkileyecek hususlara ilişkin ivedilikle ilgili birimler vasıtasıyla gerekli kontrolleri yap-
tırır, toplanan bilgileri değerlendirerek en kısa sürede ADOM aktarır.

• Bina ve tesislerin durumu ile ilgili orta ve ağır hasar gözlenmesi durumunda ivedilikle ADOM Başkanlığı
vasıtasıyla konusunda uzman nitelikte teknik personelin getirilmesi sağlanarak, riskli bina ve tesislerin
incelemesi yaptırılır. İnceleme sonuçlarına göre bu binaların kullanılıp, kullanılamayacağı değerlendi-
rilir. Kullanılması riskli görülen bina ve tesisler ivedilikle boşaltılarak gerekli emniyet tedbirleri alınır.

• Havalimanı Yöneticisi meydana gelen acil durumla ilgili ilk bilgileri detay öğrenmeye zaman harcamak-
sızın, DHMİ Genel Müdürlüğüne, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezine veSivil Havacılık Genel Müdürlü-
ğüne en fazla 10 dakika içerisinde resmi mesajını çeker ve incelemeler yapıldıktan sonra detay bilgiyi
aynı sıra ile ilgili yerlere bildirir.

• Olayın türüne göre hava aracının geçici olarak seferden men edilmesine işletmeci kuruluşun da görüşü
alınarak ADOM tarafından karar verilir.

• Olay anında iletişimin sekteye uğratılmaması için, özel frekans tahsisi yaptırır.

• Havalimanı Yöneticisi meydana gelen acil durumun türüne göre olay ile ilgili;

• KAZA/CİDDİ OLAY ÖN BİLDİRİM FORMUNU veya İLK KAZA RAPORUNU ADOM’a, DHMİ Genel Müdürlüğüne,
Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve Sivil Havacılık Genel Müdür-
lüğüne en seri şekilde ulaştırır.

• Acil Durum ile ilgili olarak tanzim edilen AYRINTILI KAZA RAPORUNU ’da aynı şekilde ilgili yerlere bildirir.

• Önemli: Havalimanı yöneticisi yukarıda anlatılan sorumluluklarının takibi ve yapıldıklarının teyidi ama-
cıyla Havalimanı ADP ekinde yer alan Eylem Kontrol Listesini gözden geçirecektir.
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Havalimanı Yönetimi Acil Durum Eylem Kontrol Listesi
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Havalimanı İşletmesi (Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği)

Mesai saatleri dışında ki iş ve işlemler Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği tarafından yürütülür.

• Acil Durum ile ilgili tüm bilgiler ve ihbarları ivedilikle Havalimanı Yöneticisine bildirilecek olup, alacağı
talimat ve mevzuata göre hareket eder.

• Olayı haber alan Havalimanı Yöneticisi öncelikle Mülki İdare Amirliğine, ADOM Üyelerine, DHMİ Genel
Müdürlüğü Makamına, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezine,  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildi-
rir.)

• ADOM’u ve Mobil (ileri) Komuta Merkezini yeteri kadar personelle birlikte kullanıma hazır hale getiril-
mesini sağlar.

• ADOM’a bağlı olarak Olay Yeri Amiri görevini yürütür. ADOM ile Olay yeri arasındaki koordinasyonu
sağlar.

• Olay yerinde operasyon birimleri arasında koordinasyonu sağlar.

• Kurtarma ve söndürme işlemleri ile ilgili olarak ARFF Birimince talep edilen ihtiyaçların anında karşı-
lanmasını sağlar.

• Meydana gelen acil durumun boyutuna göre, ADOM koordinesinde protokol yapılan kurum/kuruluş-
lardan yardım ister. Yardıma gelen takviye ekiplerin olay yerine sevk işlemlerinin aksamaması için
havalimanı ve hareket sahasında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

• Meydana gelen deprem, sel, yangın, fırtına vb. acil durumlarda, havalimanında kritik önem sahip; PAT
sahaları, terminaller, bina tesisler, seyrüsefer sistemleri ve enerji sistemleri ile uçuş emniyetini olumsuz
etkileyecek hususları ilgili birimler ile gerekli kontrollerini yaptırır, toplanan bilgileri değerlendirerek en
kısa sürede Havalimanı Yöneticisine gerekli bilgileri aktarır.

• Bina ve tesislerin durumu ile ilgili orta ve ağır hasar gözlenmesi durumunda ivedilikle ADOM Başkanlığı
vasıtasıyla konusunda uzman nitelikte teknik personelin getirilmesi sağlanarak, riskli bina ve tesislerin
incelemesi yaptırılır. İnceleme sonuçlarına göre bu binaların kullanılıp, kullanılamayacağı değerlendi-
rilir. Kullanılması riskli görülen bina ve tesisler ivedilikle boşaltılarak gerekli emniyet tedbirleri alınır.

• Yaralıların, ölülerin, personel ve malzemelerin sevk işlemlerinin sekteye uğratılmaması ve anında ilgili
yere ulaştırılması için Emniyet ve Jandarma birimleri ile birlikte koordineli ve planlı bir şekilde hareket
eder.

• Acil Durum ile ilgili tüm mesajları, meteoroloji raporlarını, ARFF raporlarını, sağlık ünitesinin raporla-
rı, ses bantları ve olması halinde görgü şahitlerinin ifadeleri ile uçak enkazının hiç bir parçasının yeri
değiştirilmeden hazırlanacak ölçekli veya takribi ölçekli kaza yeri planını çıkartıp kaza kırım tahkikatı
tarafından talep edilene kadar muhafaza edilmesini sağlar ve talebe gerek duymadan bunların birer
suretini ADOM’a teslim eder.

• Önemli: Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin hava-
limanına gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.

• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği meydana gelen acil durumun türüne göre olay ile ilgili; KAZA/
CİDDİ OLAY ÖN BİLDİRİM FORMUNU veya İLK KAZA RAPORUNU ADOM’a, DHMİ Genel Müdürlüğüne, Ula-
şım Emniyeti İnceleme Merkezine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-
ne en seri şekilde ulaştırır.

• Acil Durum ile ilgili olarak tanzim edilen AYRINTILI KAZA RAPORUNU ’da aynı şekilde ilgili yerlere bildirir.

• Önemli: Havalimanı yöneticisi yukarıda anlatılan sorumluluklarının takibi ve yapıldıklarının teyidi ama-
cıyla Havalimanı ADP ekinde yer alan Eylem Kontrol Listesini gözden geçirecektir.

Acil durumun hava araçlarına yönelik olması halinde, Hava Trafik Kontrol birimi Doc. 4444-Chapter 15 
Hava Trafik Kontrol Hizmetinde Acil veya Beklenmedik Durumlar Rehberi kapsamında görevini ifa eder.  

• ARFF birimiyle irtibata geçerek; acil durumun türü, hava aracının tipi, yakıt miktarı ve bilinmesi halinde
kazanın (kareli harita üzerinde) yeri vb. diğer bilgileri verir.
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Havalimanı İşletmesi (Hava Seyrüsefer Müdürlüğü/Şefliği)

Acil durumun iletileceği birimler:

• ARFF Müdürlüğü/Şefliğine,

• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliğine,

• Havalimanı Yöneticisine,

• Ünite Şefi/  Ekip Şefi/ Hava Seyrüsefer Sorumlusuna bilgi verilir.

• AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) personelince FIC (flight Information Center) ünitesine ayrıca askeri en-
vanterdeki bir havalimanı ise ADNC (Hava Savunma Bildirim Merkezi) ünitesine bilgi verilir.

• AIM birimince Genel Müdürlük Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Havacılık Bilgi Yönetimi Müdürlüğüne bildirilir.

İletilmesi Gerekli Bilgiler:

• Acil durumun çeşidi,

• Hava aracının tipi,

• Son temas zamanı ve olayın yeri,

Biliniyorsa;

• Hava aracının konumu,

• Hava aracı şirketinin ismi,

• Hava aracındaki kişi sayısı,

• Yakıt durumu,

• Herhangi bir tehlikeli madde ta-
şıyıp taşımadığı,

• Varsa pilotun verdiği ekstra bil-
giler.

• Ağ haritası referansı, randevu
noktası ve gerekli olduğunda
kullanılacak havalimanı girişleri
bildirilir.

Havalimanının acil durum nedeniyle kapatılması gerektiğinde;

• ADOM kararı ile havalimanının kısmen veya tamamen kapatılması gerektiği durumlarda havalimanının
iniş/kalkışlara kapatıldığı bilgisi ilgili komşu APP (Yaklaşma Kontrol Ofisi) ve ACC (Saha Kontrol Merkezi)
ünitelerine bildirir.

• Hava trafiği ve PAT sahası trafiğini yönetir.

• AIM birimince durum,  bulunduğu FIR’ daki (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIC (Uçuş Bilgi Merkezi) ünitesine bildirilir.

Önemli: AIM birimince gerekli bilgileri içeren NOTAM (Uyarı Yayını) hazırlanarak yayımlanması sağlanır.

• Yapılan tüm çalışmalara ait son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik tüm raporlamaları
Havalimanı Yöneticisine ve Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğüne/Şefliğine detaylı olarak iletir.

• Acil durumlarda her personel birimde çalışan ekip arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrolünden
sorumludur. İhtiyaç halinde gerekli müdahale ve kurtarma çalışmalarının başlatılması için ADOM veya
Havalimanı Yöneticisini ivedilikle haberdar eder.

• ADOM ve Havalimanı Yöneticisi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar.

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.
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Havalimanı İşletmesi (ARFF Müdürlüğü/Şefliği)

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet vere-
cekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla
yükümlüdürler.

• ARFF personelinin temel sorumluluğu havalimanı ve yakın çevresinde meydana gelebilecek hava aracı
kaza kırımları ile havalimanında meydana gelebilecek acil durumlarda hayat kurtarmaktır. Acil durum
esnasında hayatta kalanların hızlı
bir şekilde tahliye edilmesini sağ-
lamalıdırlar.

• Acil durum meydana geldiğinde
olay yerinde ilk olarak ARFF per-
soneli olacağından kazazedelere
ilk yardım yapabilmesi için gerekli
eğitimlerin alması sağlanmalıdır.

• ARFF Birimi; Acil bir durum haber
alındığında operasyon sorumlu-
lukları gereği mevcut araç, perso-
nel ve ekipmanlar ile müdahale
eder ve ADOM’un talimatlarını uygular. Havalimanı dışından gelen diğer itfaiye ekiplerini görevlendirir.

• Etkin bir müdahale sağlamak için havalimanına özgü hazırlanan Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla
Mücadele Talimatı kapsamında hareket eder.

• Olay yeri amiri olay ye-
rine intikal edene kadar
olay yerinin sevk ve ida-
resinden sorumlu olarak
görev yapar.

• Yapılan çalışmalara
ilişkin, son durum ve
yapılması gereken ça-
lışmalara yönelik tüm
raporlamaları Havalimanı
Yöneticisine ve Havali-
manı Nöbetçi Müdürlü-
ğü/Şefliğine detaylı ola-
rak iletir.

• Acil durumlarda her per-
sonel birimde çalışan
diğer ekip arkadaşları-
nın durumlarını takip ve
kontrol eder.

• ADOM ve Havalimanı Yöneticisi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar.

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.

• ARFF araç ve ekiplerinin havalimanı sorumluğunda olmayan olaylara müdahale etmesi mümkün de-
ğildir. ARFF birimlerinin havalimanını terk etmesi halinde ise havalimanının uçuş trafiğine kapatılması
gerekmektedir.

• Yalnızca büyük kapsamlı doğal afetlerde ve geniş kitleleri etkileyen toplumsal olaylarda Mülki İdare
Amirliğinden yazılı talep gelmesi halinde, havalimanı uçuş trafiği ve yangın güvenliği ön planda olmak
kaydıyla DHMİ Genel Müdürlük onayı ile günün şartlarına göre yardım talebi değerlendirilebilir.
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Havalimanı İşletmesi (İşletme Müdürlüğü/Şefliği)

• Acil durumun türüne göre öncelikle birimde bulunan per-
sonelin kendi güvenliği ve emniyetini ön planda tutarak
cihaz, sistem ve tesisin güvenliğini sağlar.

• Acil durumun türüne göre Mobil (ileri) Komuta Merkezi
oluşturulması halinde Mobil Komuta Merkezinde Olay Yeri
Amirine yardımcı olmak üzere görev yapar.

• Doğal afet ve acil durumlarda kurtarma faaliyetleri, yar-
dım nakliyesi, yaralı nakilleri vb. işleyişlerde artış yaşa-
nacağından uçuşların koordinesi ve takibi önem taşımak-
tadır.  Böylesi durumlarda işletme faaliyetlerine yönelik
yapılacak çalışmaları ve takibini gerçekleştirir.

• PAT sahalarının fiziki durumları ile terminal binası ve diğer tesislerin kontrolünün ivedilikle yapılmasını
sağlayarak, havalimanının 24 saat açık tutulması için gerekli planlama ve düzenlemeleri yapar.

• Uçuş operasyonunu etkileyecek hususları tespit ederek ivedilikle gidermeye çalışır ve konuyla ilgili
sürekli Havalimanı Yöneticisine ve ADOM Başkanlığına bilgi aktarır.

• PAT sahalarının hasar ve onarımı kendi imkanları ile gidermeye çalışılır. İhtiyaç olması halinde ADOM
Başkanlığı aracılığı ile yerel imkânlardan faydalanır.

• Apron park kapasitesi üzerinde uçuş operasyonlarının olacağının öngörüldüğü takdirde apron takibi ve
park planlaması için takip masası oluşturur. Hava Seyrüsefer Müdürlüğü/Şefliği ile koordine kurarak
uçuşların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

• Planlamada tarifeli uçuşların aksatılmamasına dikkat ederek kurtarma, yardım ve ambulans uçuşlarına
öncelik tanır.

• Uçak sayılarının apron park kapasitesi üstüne çıkması halinde, gerekli NOTAM yayınları ile uçuş müsaa-
delerinin Havalimanı otoritesine bağlanmasını sağlar.

• Havalimanına yardım, kurtarma ekip ve ekipmanlarında artışlar yaşanacağından, havalimanı içerisinde
ve apron girişlerinde gerekli düzen ve kontrollerin artırılması için Havalimanı Yöneticisi ve Havalimanı
Emniyet Şube Müdürlüğünce ilave tedbir ve düzenlemeler aldırılması sağlanır.

• Yapılan çalışmalara ilişkin son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik tüm raporlamaları Ha-
valimanı Yöneticisi ve Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliğine iletir.

• ADOM ve Havalimanı Yöneticisi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar.

• Acil durumlarda her bir personel birimde çalışan diğer ekip arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrol
eder.

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.
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Havalimanı İşletmesi (Makine Müdürlüğü/Şefliği)

• Acil durumun türüne göre birimde bulunan personelin kendi güvenliği ve emniyetini ön planda tutarak
cihaz, sistem ve tesisin güvenliğini sağlar.

• Havalimanında bulunan tüm araç ve ekipmanın kontrolü yapılarak faal tutulması sağlanır.

• Isıtma-soğutma, sıhhi tesisat, akaryakıt tankları vb. sistemlerin kontrolünü sağlar. Hasar tespit ve ona-
rım için gerekli çalışmaları yapar. Cihaz ve sistemlerin ivedi faaliyete geçmesini sağlar.

• Yapılan hasar tespitlerinde kullanılması imkânsız ya da riskli görülen sistem ya da cihaz için gerekli
güvenlik ve emniyet tedbirlerini alarak idareye bilgi verir.

• Acil durumun türüne göre etkilenme ihtimali varsa havalimanındaki su istasyonlarına zehirli maddele-
rin karışması durumuna karşı Sağlık Denetleme Merkezi ile koordineli olarak gerekli tahliller yaptırır ve
ADOM bilgilendirerek gerekli önlemler alır.

• Yapılan çalışmalara dair son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik raporlamaları Havalimanı
yönetimine detaylı olarak iletir.

• Acil durumlarda her bir personel birimde çalışan diğer ekip arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrol
eder.

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.

Havalimanı İşletmesi (Elektrik Müdürlüğü/Şefliği)

• Acil durumun türüne göre öncelikle birimde bulunan
personel kendi güvenliği ve emniyetini ön planda tu-
tarak cihaz, sistem ve tesisin güvenliğini sağlar.

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimat-
lar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet verecekleri
gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince ken-
dilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla yükümlü-
dürler.

• Acil durumun türüne göre PAT sahalarının etkilenmesi
halinde PAT sahaları ve görsel yardımcılar büyük bir
titizlikle kontrol edilir.

• Uçuş emniyetine mani bir hasarın olduğu tespit edilir ise PAT sahalarının kısmen veya tamamen trafi-
ğine kapattırılması için ADOM’a, ve Havalimanı yönetimine ivedilikle bilgi verir.

• PAT sahalarının hasar ve onarımı Havalimanı Yönetimi tarafından giderilmeye çalışılır. İhtiyaç halinde
ADOM Başkanlığı aracılığı ile yerel imkânlardan yardım talep edilir.

• Acil durumun gece meydana gelmesi durumunda, çevre aydınlatmasını sağlar.

• Birimi ile ilgili tüm araç ve ekipmanın kontrolünü yapar ve faal tutulmasını sağlar.

• Enerji temin eden tüm elektrik sistemleri, trafolar, jeneratörler ve enerji merkezleri incelenerek varsa
hasar tespitleri ve onarımlarını yapar. Cihaz ve sistemlerin ivedi faaliyete geçmesini sağlar.

• Yapılan hasar tespitlerinde kullanılması imkânsız ya da riskli görülen sistem ya da cihaz için gerekli
güvenlik ve emniyet tedbirlerini alarak yönetime bilgi verir.

• Yapılan tüm çalışmalara dair son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik raporlamaları Havali-
manı yönetimine detaylı olarak iletir.

• Acil durumlarda her bir personel birimde çalışan diğer ekip arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrol
eder.

• ADOM ve Havalimanı Yönetimi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.
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• Acil durumun türüne göre öncelikle birimde bulunan personel kendi güvenliği ve emniyetini ön planda
tutarak cihaz, sistem ve tesisin güvenliğini sağlar.

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet vere-
cekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla
yükümlüdürler.

• Acil durumun türüne göre seyrüsefer, haberleşme, radar sistem ve istasyonları ile diğer bina ve tesis-
lerde bulunan cihaz ve sistemleri inceler hasar tespitlerini yapar. Onarım için gerekli çalışmaları başlatır
cihaz ve sistemlerin ivedi faaliyete geçmesini sağlar.

• Yapılan çalışmalar neticesinde giderilemeyen ve uçuş trafiğini etkileyen hususların olması halinde ilgili
cihaz/sistemin NOTAM’lanmasını sağlar ve aksaklığın giderilmesi için çalışmalara devam eder.

• Hava aracı olaylarında haberleşme sistemlerinin ses kayıtlarının kaydedildiği Bant Kayıt Sisteminin gü-
venliğini sağlar. Adli ve diğer yetkili mercilerin intikaline kadar söz konusu cihaz ve sisteme hiç kimse-
nin müdahale etmesine izin vermez. Alınan tedbirler ve teslimine ilişkin gerekli tutanağı tanzim eder.

• Yapılan tüm çalışmalara dair son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik raporlamaları Havali-
manı yönetimine detaylı olarak iletir.

• Acil durumlarda her bir personel birimde çalışan diğer ekip arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrol
eder.

• ADOM ve Havalimanı Yönetimi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.
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Havalimanı İşletmesi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği)

• Acil durumun türüne göre öncelikle birimde bulunan personel kendi güvenliği ve emniyetini ön planda
tutarak cihaz, sistem ve tesisin güvenliğini sağlar.

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet vere-
cekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla
yükümlüdürler.

• ADOM Başkanlığı ile koordineli olarak olaydan etkilenen yolcu ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla havalimanında hizmet veren kurum/kuruluşlarla çalışmalar yürütür.

• Yapılan tüm çalışmalara dair son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik raporlamaları Havali-
manı yönetimine detaylı olarak iletir.

• Acil durumlarda her bir personel birimde çalışan diğer ekip arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrol
eder.

• ADOM ve Havalimanı Yönetimi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.

Havalimanı İşletmesi (İnşaat Müdürlüğü/Şefliği)

• Acil durumun türüne göre öncelikle birimde bulunan personel kendi güvenliği ve emniyetini ön planda
tutarak cihaz, sistem ve tesisin güvenliğini sağlar.

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet vere-
cekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla
yükümlüdürler.

• Acil durumun türüne göre havalimanı ve bağlı istasyonlar ile PAT sahaları, terminal binası ve diğer te-
sislerde kesintisiz olarak hizmet verilmesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

• PAT sahalarının hasar ve onarımı Havalimanı imkanları ile giderilmeye çalışılır. İhtiyaç halinde ADOM
Başkanlığı aracılığı ile yerel imkânlardan faydalanılır.

• Bina ve tesislerin durumlarını ilgililerle birlikte yakından izleyerek, alınması gerekli tedbirleri tespit
eder. Bakım onarım işlerine ilişkin programları hazırlayarak Havalimanı Yönetimine sunar ve talimatlar
doğrultusunda uygulamaya koyar.

• Acil durumdan etkilenen bina ve tesislerin ivedilikle onarılması ve kullanıma verilebilmesi için İnşaat,
Elektronik, İşletme, Makine, Elektrik ve Terminal Elektronik birimlerinden müteşekkil bir komisyon ma-
rifeti ile gerekli fizibilite çalışmalarının yapılmasını koordine eder.
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• Bina veya tesislerin önemli derecede ha-
sar görmesi halinde hasar tespiti ile ha-
sarın giderilmesine ilişkin görüş alınması
gerekliyse ADOM Başkanlığı vasıtasıyla
mahalde bulunan resmi otorite kurum/
kuruluşlardan teknik yardım talep eder.

• Yapılan çalışmalar neticesindeki raporun
Havalimanı Yönetimine sunulması ile
gerekli değerlendirmelerin yapılmasını
sağlar. Bu değerlendirmeler neticesinde
bina veya tesislerin ihtiyacı olan bakım/
onarım ihtiyaçları yerine getirilir.

• Yapılan değerlendirilmeler neticesin-
de bina/tesis kullanılmaz durumda ise
ADOM’a ve Havalimanı Yönetimine bilgi vererek gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

• Yapılacak bu değerlendirmeler neticesinde gerekli malzeme, ekipman ve işgücünün temin edilmesi
noktasında gerekli koordinasyon, planlama ve organizasyonu sağlar.

• Bina ve tesislerin onarımlarının havalimanı imkânlarıyla yapılamaması durumuna karşı protokol yapılan
firma, kamu kurum/kuruluşlarından yardım talebinde bulunur.

• Yapılan tüm çalışmalara dair son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik raporlamaları Havali-
manı yönetimine detaylı olarak iletir.

• Acil durumlarda her bir personel birimde çalışan diğer ekip arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrol eder.

• ADOM ve Havalimanı Yönetimi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.

Havalimanı İşletmesi (Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürlüğü/Şefliği)

• ADOM tarafından kendilerine verilen
emir ve talimatlar çerçevesinde tüm
olanakları ile hizmet verecekleri gibi yü-
rürlükteki mevzuat hükümleri gereğince
kendilerine özgü görev ve işlemleri yap-
makla yükümlüdürler.

• Acil durum alanına erişimin sağlıklı ya-
pılabilmesi için erişim yollarını açık ve
kontrollü tutarak yapılacak müdahalele-
rin etkin yapılmasını sağlar.

• Acil durumun türüne göre olay/kaza ma-
hallinde ADOM tarafından verilen emir
ve talimatları uygular. Olay yerine gel-
mek isteyen yolcu yakını ve vatandaşlar-
la ilgili tedbirler alır ve Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

• Yapılan tüm çalışmalara dair son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik raporlamaları Havali-
manı yönetimine detaylı olarak iletir.

• ADOM ve Havalimanı Yönetimi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar

• Acil durumlarda her bir personel birimde çalışan diğer ekip arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrol eder.

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.
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Havalimanı İşletmesi (Sivil Savunma Amirliği)

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet vere-
cekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla
yükümlüdürler.

• Sivil Savunma Uzmanları; Sivil savunma planlarını hazırlamak, bu planları güncellemek, kamu kurum
ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek, Sivil savunma servislerinin kuruluşunu
sağlamak ve eğitimlerini yaptırmaktan sorumludur. Olası acil durum türlerinden;

• KBRN olaylarında; ADP ekinde de yer alan İl Valiliği KBRN Yönergesi hükümleri doğrultusunda gerekli
iş ve işlemleri yapar.

• Afet ve Deprem olaylarında; AFAD İl Müdürlüğü ile iletişim sağlanarak olay yerindeki durumla ilgili bilgi
verilerek ivedilikle yardım talep eder.

• Savaş hallerinde; SHOP (Savaş Hasar Onarım Planı) planının hazırlanması ve uygulanması için gerekli
koordineyi sağlar.

• Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemeleri temin etmek,
ilgili birimleri koordine ederek planlar ve mevcut olanların bakım ve korunmalarının takibini sağlar.

• Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine eder ve üst yöneticileri bilgilendirir.

• Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

• Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapar. İl Afet ve Acil Durum Yö-
netim Merkezi ile koordinasyon sağlar.

• Yapılan tüm çalışmalara dair son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik raporlamaları Havali-
manı yönetimine detaylı olarak iletir.

• ADOM ve Havalimanı Yönetimi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar

• Acil durumlarda her bir personel birimde çalışan diğer ekip arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrol eder.

• Olay ya da kaza haberi alındığında görevi başında olmayan tüm personel beklemeksizin havalimanına
gelerek çalışmalarda yardımcı olur ve verilen emirleri uygular.

Terminal İşletmecisi

• Havalimanı Acil Durum Planı ve DHMİ Genel Müdürlüğü ile imzalanmış olan Sözleşme ve ekleri doğrul-
tusunda çalışmalarını yapmak, tedbirleri almak ve müdahalelerde bulunmakla sorumludur.

• Her türlü acil durumda ADOM Başkanlığı koordinesinde verilen emir ve talimatları yerine getirir.

• Acil durumlara karşı acil kaçış koridorlarını, merdivenlerini ve kapılarını daima kullanıma hazır bulundu-
rur. Ayrıca mevcut bulunan kurtarma-söndürme-ilkyardım malzemelerini kullanıma hazır tutar.

• Terminal binaları ve tesislerde meydana gelebilecek yangınlarda, oluşturulan tahliye planları doğrultu-
sunda içerideki yolcu ve çalışanların hızlıca tahliye edilmesi için çalışmaları yürütür. Emniyet ve DHMİ
Güvenlik birimlerine yardımcı olur, onların koordinesinde çalışır.

• Terminal binaları ve tesislerinde yangın ihbarı alındığında ilk olarak görevli şirket bünyesinde oluşturu-
lan yangın ekipleri veya yangın eğitimi almış personeli ile müdahale eder.

• En seri şekilde Havalimanı ARFF Ünitesine bilgi verir. Havalimanı ARFF ekibinin terminal binaları ve te-
sislerindeki yangın mahalline yönlendirilmesine yönelik kolaylıkları sağlar.

• Görevli şirket tarafından oluşturulan yangın ekipleri veya eğitim almış personel müdahaleye gelen
ARFF ekiplerine yardım eder ve ARFF ekip yetkilisinin emri altına girer.

• Müdahale araçlarının intikali esnasında, terminal önlerindeki trafik düzenini Havalimanı Emniyet Şube
Müdürlüğü koordinesinde özel güvenlik personelince sağlar.

• Bünyesi altında bulunan Sağlık ve Güvenlik birimi Havalimanı acil durum planında yer verilen rol ve
sorumluluklarını yerine getirir.

• ADOM Başkanı emir ve koordinesinde tüm olanakları ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat
hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.



525

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda ya-
pılan tüm çalışmalara dair son durumları
ve olay sonrası tüm raporlamaları ADOM
Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine
detaylı olarak iletir.

• Çalışanların acil durumlarda yanlış an-
lamalara neden olmaması için telefon
ve ihtiyaç halinde telsiz kullanımlarında
doğru, net ve açık ifadelerin kullanılması
önem arz etmektedir. Bu amaçla stan-
dart mesaj ve kısaltmaların kullanımları
hakkında Havalimanı ARFF Ünitesi ile gö-
revli şirket personeli arasında düzenle-
nen eğitim ve uygulamalarla yapılmalıdır.

• Yangın söndürücülerin ve otomasyon sistemlerinin düzenli olarak kontrolü ve bakımı yönetmeliklere
uygun olarak yaptırılarak devamlı faal olması sağlanır. Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü Termi-
nal İşletmecisi tarafından yaptırılır ve kontrol raporu tutulur. Soruşturma, inceleme ve denetlemelerde
bu raporun bir örneği Havalimanı Yöneticisine verilir.

• Terminal binasındaki müstecir kuruluşların yangın güvenlik önlemleri ile yangın önleme ve korunmaya
ilişkin hususların kontrolü görevli şirket tarafından yapılır.

• ADOM Başkanı emir ve koordinesinde tüm olanakları ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat
hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

• Yapılan tüm çalışmalara dair son durum ve yapılması gereken çalışmalara yönelik raporlamaları ADOM
başkanlığı ve Havalimanı yönetimine detaylı olarak iletir.

Büyükşehir/Şehir/İlçe Belediye İtfaiyesi

• Havalimanları sorumluluk sahalarında
meydana gelebilecek acil durumlarda
havalimanlarının imkan ve kabiliyetleri-
nin desteklenmesi amacıyla Havalimanı
Yönetimi ile mahalli itfaiye birimleri ara-
sında yardım protokolü yapılmalıdır.

• Havalimanı sorumluluk sahası içinde veya
dışında meydana gelebilecek acil durum-
larda havalimanı ARFF birimlerinin imkan
ve kabiliyetlerinin desteklenmesi gerek-
tiği durumlarda mahalli itfaiye teşkilatla-
rından yardım talep edilir. Mahalli itfaiye
teşkilatı havalimanından gelebilecek her
türlü yardım talebini beklemeksizin yerine getirir.

• Havalimanlarından yapılan acil durum ihbarı sonrasında olay yeri bilgisine göre havalimanında belirlenmiş
randevu noktasına veya bildirilecek olan randevu noktasına kareli haritaları referans alarak intikal eder.

• Randevu noktasına ulaştığında ARFF birim yetkilisinin talebi Olay Yeri Amirinin direktifi ile (olay havali-
manı PAT sahaları içinde ise Apron Trafik Servisi araçları eşliğinde) olay yerine ulaşır ve havalimanı ARFF
birim yetkilisinin yönlendirme ve koordinesinde yangınla mücadele ve kurtarma hizmetlerine katılır.

• ADOM ve Havalimanı Yönetimi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası  rapor-
lamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.
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AFAD

Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet 
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek 
AFAD’ın temel görev ve amacıdır.

• Havalimanı sorumluluk sahası içinde veya dışında meydana gelebilecek sel, dep-
rem, siber saldırı, KBRN tehditleri, büyük yangın ve coğrafik zorlu şartlarda ki uçak
kurtarma çalışmalarında ADOM tarafından talep edilmesi halinde gerekli ekip ve elemanlarını havali-
manına sevk eder.

• ADOM’a bağlı olarak Havalimanı Yönetimi ve Olay Yeri Amiri ile koordineli olarak kendi faaliyet alanla-
rında müdahale ve çalışmalarda bulunur.

• Havalimanı veya yakın çevresinde meydana gelebilecek her türlü KBRN olayına müdahale etme tama-
men AFAD yetkisinde bulunmaktadır. (İl Valiliği KBRN Yönergesi doğrultusunda)

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm
raporlamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü

• Havalimanlarında her türlü olay ve kazada İl Emniyet Müdürlüğü adına birinci dere-
cede Havalimanı Emniyet Şube Müdürü sorumlu olup, ADOM’un daimi üyesidir.

• ADOM ve Havalimanı Yönetimi ile koordineli faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı sağlar.
• Acil bir durumlarda takviye için gelen kolluk kuvvetlerinin ve havalimanında faali-

yette bulunan özel güvenlik teşkilatlarının sevk ve idaresinden sorumludur.
• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları

ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine
özgü görev ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

• Olay yerinde çevre emniyetinin alınması, araç trafiğinin düzenlenmesi, olaya ait iz ve delillerin korun-
ması ve toplanması için gerekli düzenlemeleri yapar.

• Hava aracı kaza kırım olaylarında CCTV sistemlerine ait görüntü kayıtlarının güvenliğini sağlar. Adli ve
diğer yetkili mercilerin intikaline kadar söz konusu cihaz ve sisteme hiç kimsenin müdahale etmesine
izin vermez. Alınan tedbirler ve teslimine ilişkin gerekli tutanağı tanzim eder.

• Havalimanında meydana gelebilecek acil durumlarda, polis ve güvenlik görevlileri kaza alanının güven-
liğini sağlar ve ihtiyaç olması halinde takviye ekip talep eder.

• Emniyet ve güvenlik görevlilerinin sorumlulukları, bölgede birinci derecede yetkili olan emniyet yetki-
lisi tarafından kaldırılana kadar devam eder.

• Emniyet ve güvenlik görevlileri, kurtarma ve söndürme araçlarının, destek olarak gelen ekiplerin olay
yerine ulaşması, yaralıların ambulanslara ile sevklerinin yapılması ve olay yerinde triyaj alanına ulaşım
yollar oluşturur.

• Söz konusu yollarda, herhangi bir tıkanma ya da yaralıların alındığı alanda herhangi bir aksaklık ol-
madan acil durum araçlarının sürekli ve engelsiz akış yapmasını sağlar. Bu işlemleri Olay Yeri Amiri
koordinesiyle gerçekleştirir.

• Olay yerindeki yaralıların hastanelere ve diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerinin hızlı bir şekilde
yapılabilmesi için trafik ve diğer düzenlemeleri yaparak, kargaşa oluşmasını önler. Normal trafiği kaza
alanından ya da çevresinden farklı bir yöne yönlendirir.

• Olay yerinde bulunan ilgisiz kişileri uzaklaştırır ve olay yerine görevliler haricinde kimsenin girmesine
izin vermez.

• Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelinceye kadar, olay yerinde bulunan iz ve delillerin muhafazasını sağ-
lar, olması halinde görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak iz ve delilleri toplar.

• Savcılığın talimatları doğrultusunda eşyaların tespiti ve muhafaza işlemlerini yaparak, eşyaların sahip-
lerine teslimi işlemlerini yerine getirir.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası rapor-
lamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.
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İl/İlçe Emniyet Şube Müdürlüğü

• İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ihbarın alınmasına müteakip Havalimanı Emniyet Şube Mü-
dürlüğü ile koordine kurarak olay mahalline intikal eder ve acil durum operasyonuna destek sağlar.

• Yapılacak çalışmalarda ADOM emrine girerek, olayın türüne göre Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü
koordinesinde gerekli iş ve işlemleri yürütür.

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde teşkilatında bulunan tüm birim ve
olanakları ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev
ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

• Özel Harekât Birimi, Bölge Trafik Denetleme Birimi, Bomba İmha Birimi, Çevik Kuvvet Birimi, Olay Yeri İn-
celeme Birimi, Sualtı Grup Amirliği vb. bağlı birimler de görev alanlarındaki sorumluluklarını yerine getirir.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm
raporlamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

İl/İlçe Jandarma Komutanlığı

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet vere-
cekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla
yükümlüdürler.

Yaşanan olay/kazanın havalimanı içinde ya da dışında olması halinde;

• Gerekli tedbirleri ivedilikle alır,
• Olay yerine girişlerde kontrolü sağlar,
• Yetkisiz ve ilgisiz kişilerin olay yerine girişlerini engeller,
• Olay yerinde olabilecek asayiş tedbirlerini alır,
• Havalimanı çevre güvenliğini sağlamakla sorumludur.
• Gerektiğinde diğer kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde bulunur.
• Havalimanı sorumluluk sahası dışında meydana gelmiş olaylarla ilgili ihbarları ivedilikle ADOM’a bildirir

ve detaylı bilgi akışı sağlar.
• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm

raporlamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Sağlık Hizmeti Birimleri

Hava aracı kazası veya acil durumlarda eğitimli personeller tarafından tıbbi müdahale yapılmaması halin-
de, kazazedelerden hayatını kaybedenler olabileceği gibi sakat kalanlarda olabilir. 

Bu nedenle hava aracı kazası veya acil durumlarda hayatta kalanlara hızlı şekilde triyaj ve tıbbi hizmet 
sağlanması, uygun sağlık kuruluşlarına sevkleri gerçekleştirilmelidir.

Bu hizmetlerin genel amacı;

• Acil müdahale ekipleri hayati tehlikede olanların belirlenip stabilize edilerek mümkün olduğunca fazla
hayat kurtarmak,

• Daha hafif yaralananları rahat ettirip ilk yardım uygulamak,

• Yaralananları uygun sağlık kuruluşlarına seklerini sağlamak,

• Olay yerinde karmaşa ve paniğe yol açmamaları için hava aracı operatörü ile yaralanmayanları güvenli
bölgelere alınmasını planlamak,

• Emniyet güçleri ile ölüler hakkındaki işlemleri organize etmektir.
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Sağlık Koordinatörlüğü

Kaza alanında acil durum tıbbi operasyonlarının or-
ganizeli bir şekilde yürütülmesi ve kontrolünün sağlan-
ması için tıbbi koordinatör tayin edilir. Havalimanında 
görev yapan sağlık birimi yetkilisi geçici sağlık koordi-
natör olarak görev alır. 

Geçici Sağlık Koordinatörü; Havalimanında meyda-
na gelebilecek kaza kırımlarda Havalimanı sağlık birimi 
yetkilisi Geçici Sağlık Koordinatörü olarak yürütür. 112 
sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle görevini dev-
reder.  (Olay mahalline ulaşan ilk yetkili ARFF birim yet-
kilisi olduğundan bu görevi geçici olarak üstlenir. Hava-
limanı sağlık ekibinin veya 112 ekiplerinin olay yerine 
gelmesiyle görevini devreder.)

Sağlık Koordinatörü; 112 Sağlık birimlerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte olay yerinde tüm sağlık 
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Sağlık Koordinatörü 112 Sağlık Doktorudur.

Sağlık Ulaştırma Memuru; Ulaştırma hizmetlerin yürütülmesinden sağlık üniteleri ile koordinasyon içe-
risinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri sorumludur. 112 sağlık ekiplerinin olay yerine intikali sağlanıncaya 
kadar Geçici Sağlık Koordinatörü ADP ekinde bulunan 1/25.000 Kareli Haritada (8 Km. yarıçaplı) belirtilen 
hastanelere veya il genelinde uygun olan hastanelere yaralıların naklini sağlar.

Hasta Yönlendirme ve Nakli:

Yaralıların hastanelere nakli 112 Acil Ambulansları tarafından gerçekleştirilecek olup, bu doğrultuda 112 
acil servis tüm resmi ve özel ambulansları yapılan sözleşme ve protokoller doğrultusunda olay mahalline 
sevk etme yetkisine sahiptir.  

112 Acil ambulansları içerisinde birbirleriyle ve harekât merkezi arasında kullanılmak üzere bir iletişim 
hattı bulunmakta olup, harekât merkezi yaralıların ihtiyaçlarına göre ambulansları çevre hastanelere yön-
lendirme yetkisine sahiptir.

Havalimanı Sağlık Birimi

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve ta-
limatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet
verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümle-
ri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri
yapmakla yükümlüdürler.

• Yaşanabilecek her türlü sağlık olayı ile birlikte
meydana gelebilecek hava aracı kazaları ve acil
durumlarda protokol yapılan ana sağlık kuruluş-
ları olay yerine gelinceye kadar triyaj, ilkyardım
ve tıbbi müdahaleler havalimanı sağlık ünitesince
gerçekleştirilir ve kontrolü sağlanır.

• Havalimanlarında hizmet veren sağlık birimi ve
ekipleri olası acil durumlarda olay yerine yakın bir
bölgede oluşturulan toplama noktasında imkanları dahilinde ambulans, malzeme ve personeli ile hazır
bulunur.

• Havalimanımız sorumluluk sahasında meydana gelebilecek hava aracı kaza kırımları ve acil durumlarda
havalimanı imkanlarının yetersiz kalması halinde ADOM vasıtasıyla protokol yapılan kurum/kuruluşlar-
dan yardım gelmesini talep eder.
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• Havalimanı sağlık biriminin yetkilisi 112 Acil
Servisinin olay yerine gelene kadar Geçici Sağ-
lık Koordinatörü olarak görev yapar.

• Yaralılara önceliğine göre müdahale eder, olay
yerinden önceliğine göre taşınmasını sağlar,
ölülerin tasnifi ve nakli gibi olayla ilgili her
türlü sağlık konularına müdahil olur.

• Dışarıdan gelen sağlık ekiplerini koordine
eder, yönlendirir. 112 Acil Servisinin olay yeri-
ne gelmesiyle birlikte bu görevini 112 Sorum-
lu Doktoruna devreder.

• Sağlık Koordinatörü sağlık yönünden alınan tedbirleri tespit ederek özel telsiz kanalı vasıtasıyla geliş-
meler hakkında ADOM’a sürekli bilgi aktarır.

• Olay Yeri Amiri ve Emniyet Yetkilisi ile kaza bölgesindeki yardımcı sağlık, kurtarma ve sağlıkla ilgili
araçların hareketlerini kontrol altında tutar.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm
raporlamaları ADOM Başkanı ve Havalimanı Yöneticisine detaylı olarak iletir.

112 Acil Çağrı Merkezi ve Servisi

112 Acil Çağrı Merkezi sistemi ile iki temel amaç ve işlev hedeflenmiştir. Bunlar, acil durum çağrısı ya-
pılması halinde vatandaşın birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri ve acil yardım çağrısı 
alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşılabilmesidir.

• Havalimanının bulunduğu il ve ilçelerde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri birden fazla çağrı mer-
kezinin toplanarak acil durumlarda ortak hizmetin verildiği çağrı merkezi olarak kullanılmaktadır.

• Acil yardım taleplerinin tek merkezden sağlanması amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi aşağıdaki başlık-
larda yardım talep ve şikâyetlerin hepsinde çağrılara cevap vererek, gerekli yönlendirme, yardım ve
müdahaleleri gerçekleştirmektedir.

• Sağlık / Ambulans hizmetleri,

• Polis Emniyet hizmetleri,

• Jandarma Birimleri,

• Sahil Güvenlik,

• Mahalli İtfaiye,

• Orman Yangın,

• Acil Durumlar,

• Yangın / Patlama,

• Trafik Kazası,

• Su Baskını,

• Doğal Afetler,

• Sualtı kurtarma,

• KBRN tehditlerine ilişkin yardım talepleri,

• Can Kurtarma vb. taleplerine cevap vermektedir.

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet vere-
cekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla
yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası  rapor-
lamaları ADOM Başkanlığı ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.
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Hastaneler

• Uçak kaza kırım ve yangınlarında nitelikli personel ve yeterli tesislerin bulunması hayati önem taşır.

• Bu nedenle, hastanelere ilişkin kabul kapasiteleri, nöroşirürjik yetileri ve yanık tedavisi gibi uzmanlaş-
ma özelliklerine göre sınıflandırılmalıdırlar.

• Acil durum planı kapsamında Havalimanları bulunmuş olduğu illerdeki hastanelerle protokoller yapıl-
malıdır.

• Kırmızı Kareli Haritada (8 km yarıçaplı) hastanelerle ilgili yatak kapasitesi, uzaklıkları, verilen sağlık hiz-
metlerinin sınıflandırılması ve hastanede heliport bulunup bulunmadığı bilgileri yer almalıdır.

• Acil durumlarda Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği veya ADOM tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi
ile protokol yapılan hastaneler olay hakkında bilgilendirilip sağlık ekipleri ekipmanları ile birlikte kaza
mahalline sevk edilmeleri sağlanır.

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet vere-
cekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla
yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm
raporlamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Uluslararası öneme haiz halk sağlığı risklerinin ülkemize girmesini önlemek 
amacıyla, uluslararası giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli 
her türlü sağlık tedbirleri alınarak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı 
kontrol önlemleri Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve bağlı ekipleri 
tarafından yerine getirilmektedir.

Bununla birlikte;

• Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara
seyahat sağlığı hizmeti,

• Hac ve göçmenlerle ilgili sağlık hizmetlerinin koordinasyonu,

• Halk sağlığı yönünden riskli kabul edilen ülkelerden gelen cenazelerin ülkemize giriş işlemleri,

• Uluslararası giriş noktaları ve uluslararası sefer yapan taşıtların çevre sağlığı (su, gıda, kapalı ortam hava
kalitesi, katı/sıvı atık, ortam hijyeni vb.) işlemlerinin denetimi,

• Uluslararası giriş noktalarında sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin sağlık koşulları ile ilgili denetimleri,

• Uluslararası giriş noktalarından ve bu noktaları kullanan taşıtlardan gerektiğinde numune alınarak (su,
gıda vb.) alınan numunelerin analizleri ve standartlara uymayanlar hakkında gerekli işlemleri,

• Görev sahasındaki kamu kurum ve kuruluş personeline gerektiğinde sağlık hizmeti de verilmektedir.

• Yurtdışı seferlerin yapılmış olduğu havalimanlarında, yurtdışı kaynaklı salgın hastalık bulaşmalarının
tespiti, şüphelenilmesi ve ihbarları havalimanlarında hizmet veren Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-
dürlüğüne bağlı Sağlık Denetleme Tabipliği ekipleri haberdar edilerek hastalıklı ya da hastalık riski
bulunan yolcular kontrol altına alınarak tedavilerinin yapılması sağlanır.

• ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet vere-
cekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla
yükümlüdürler

• Acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm raporlamaları ADOM
Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

• Yapılacak çalışmalarda Sağlık Koordinatörüne bağlı olarak çalışır.
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Cenaze İşleri Daire Başkanlığı

• Havalimanlarında meydana gelebilecek acil durumlardan etkilenerek hayatını kaybeden yolcu, perso-
nel veya mürettebatın otopsi, adli ve diğer işlemlerinin tamamlanarak cenaze sahiplerine verilmesi,
cenazelerin olay yerinden sevki, muhafazası vb. uygulamaların sorumluluğu bulunmaktadır.

• Cenaze İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğunu yerine getirirken olay yerinde Sağlık Koordinatörünün
talimatları doğrultusunda görev yapar.

• Cenazelerin adli soruşturmalarının tamamlananların morglara, tamamlanmayanlar ise Adli Makamlarca
uygun görülen Adli Tıp Merkezlerine sevk edilir.

• Cenaze sayısının mevcut imkânların üzerinde olması halinde Cenaze İşleri Daire Başkanlığınca gerekli
tedbirler alınır.

• Uçak kaza-kırım ve yangınlarından sonra Cenaze İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalara
ilişkin bilgileri kayıt altına alır. Sevkleri yapılan cenazelere ilişkin kayıtlar tutularak Sağlık Koordinatörlü-
ğü ile ADOM Başkanlığına iletilir.

• Sunulan bilgilerde değişiklikler yaşanması halinde bu değişiklikler de ivedilikle bildirilir.

• Havalimanı Mülki İdare Amirliği koordinesinde Havalimanı Yönetimi ile Cenaze İşleri Daire Başkanlığı
arasında protokol yapılarak sorumlulukların belirlenmesi gerekiyor.

Kızılay

Kızılay, yurt içinde veya dışında meydana gelen doğal afetler, sa-
vaş vb. durumlarda toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek 
afetzedelere beslenme, barınma, kan ihtiyacı vb. konularda devletin 
ilgili kurumlarının yanında yardımcı rol üstlenir.

• Afet müdahale ve afet lojistik sistemlerini ülke çapında yaygın-
laştırarak dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahip
olan Kızılay, 9 Bölgesel ile 23 Yerel Afet Müdahale ve Lojistik
Merkezleri sayesinde en kısa sürede afet alanına ulaşır.

• Afet sonrası bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen
Kızılay, ADOM Başkanlığının çağrısı üzerine ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar
çerçevesinde tüm olanakları ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince ken-
dilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm
raporlamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi)

Afet durumlarında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak için, yurt ve dünya 
çapında afetzedelere yardım etmek için kurulmuş olan UMKE’de görev yapan per-
sonel gönüllü sağlık çalışanlarından oluşmaktadır.

• Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazaze-
delere olay yerinde, imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle
medikal müdahale de bulunmak ve kurtarmak,

• Kurtarılan kazazedelerin ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere
ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

• Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı
durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkânları dâhilinde ihtiyaç duyulan
sağlık hizmetlerine destek vermek,
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• Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triyaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haber-
leşme ve kayıt yapmak,

• Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

• Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

• Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev
almak belli başlı görevleri arasındadır.

• ADOM Başkanlığının çağrısı üzerine ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçeve-
sinde tüm olanakları ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine
özgü görev ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm
raporlamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

AKUT (Arama Kurtarma Derneği)

• Arama Kurtarma Derneği; mağara, dağ ve ulaşılması zor
olan yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması
ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik
gösteren, gönüllülerden oluşan sivil toplum örgütüdür.

• ADOM Başkanlığının çağrısı üzerine ADOM tarafından ken-
dilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm ola-
nakları ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat
hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri
yapmakla yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara
dair son durumları ve olay sonrası tüm raporlamaları ADOM
Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Birimleri

• Havalimanları iniş, kalkış ve yaklaşma hatlarında veya ha-
valimanı sorumluluk sahalarında deniz, göl veya büyük su
birikintileri bulunması halinde suda kurtarma faaliyetleri
hayati önem taşımaktadır.

• Bu alanlarda meydana gelebilecek acil durumlarda; Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü, Mahalli İtfaiyelerin, İl Emni-
yet Müdürlüklerinin Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri, Li-
man/Deniz Polisi, ve özel kuruluşlardan (STK) yararlanılır.

Acil duruma hızlı bir müdahale için bu birimlerden anında destek alınabilmesi ve kuvvetli bir iletişim ağı 
kurulması önemlidir.

• Bu alanlarda yapılacak kurtarma çalışmalarında Acil Durum Planı ve ekindeki Ağ Haritaları ilgili kurum/
kuruluşlarla paylaşılmalıdır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Denizlerde meydana gelen acil durumlarda arama-kurtarma faaliyetinin icrası Türk Arama Kurtarma Yönet-
meliği ve Ulusal Arama Kurtarma Planı gereğince Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

Havalimanı sorumluluk sahalarında deniz, göl veya akarsu bulunması halinde Kıyı Emniyeti Mahalli İtfai-
yelerin, Emniyet Müdürlüklerinin Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri, Liman/Deniz Polisi, ve özel kuruluşlar (STK) 
ile protokoller yapılmalıdır.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Denizlerimizde 
ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bay-
raklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, 
kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri ile kı-
lavuzluk, römorkörlük hizmetleri yapmak ve bun-
larla ilgili cihaz ve tesislerini kurmak, işletmek, 
can, mal ve gemi kurtarmak, yardım, çeki, batık 
çıkarmak ve bunlarla ilgili römorkaj ve dalgıçlık 
hizmetlerini yürütür.

• Havalimanı sorumluluk sahalarının deniz kı-
yılarında bulunması halinde Kıyı Emniyeti
Genel Müdürlüğü ile protokol yapılarak ekip-
man ve teçhizat listeleri plana dahil edilir.

Deniz/Liman Polisi ve Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri

Ülkemiz genelinde birçok resmi ve özel kuru-
luşta; başlıca görevi su altı arama kurtarma hiz-
meti olmakla beraber, diğer birçok su altı ve su 
üstü faaliyetlerinde görev yapan birimler bulun-
maktadır. Bu  kurum/kuruluşlar;

• Türk Silahlı Kuvvetleri,

• Emniyet Genel Müdürlüğü,

• İtfaiye Teşkilatları,

• Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

• Deniz ve Hava Arama Kurtarma Dernekleri,

• Liman, Marina Müdürlükleri vb.

Denize kıyısı olan Havalimanları, denizlerde meydana gelebilecek uçak kazalarına yönelik adı geçen ku-
rum/kuruluşlarla gerekli protokoller yapılarak ekipman ve teçhizat listeleri plana dahil edilir.

TENMAK

Havalimanları sorumluluk sahalarında Radyoaktif maddelerden şüp-
helenilmesi halinde TAEK, AFAD veya askeri üsler derhal bilgilendirile-
rek acil duruma müdahil olmaları sağlanır.

• TAEK yetkilisi ADOM Başkanı emir ve koordinesinde tüm olanakları
ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gere-
ğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla yükümlüdür-
ler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair
son durumları ve olay sonrası tüm raporlamaları ADOM Başkanlı-
ğına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.
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Askeri Birimler (Üs/Hava Meydan Komutanlıkları)

Havalimanı sorumluluk sahası içinde veya dışında meydana 
gelebilecek acil durumlarda kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi 
için Üs/Hava Meydan Komutanlıkları ile protokoller yapılmalı ve 
kapsaamda imkânları dâhilinde kurtarma çalışmalarına katılarak, 
ADP hükümleri doğrultusunda görevlendirilirler.

• Yapılan protokol kapsamında askeri bölge içinde bulunan
acil çıkış kapıları, acil durum ulaşım yolları, nizamiye kapıları
ve askeri kontrol kapılarının kullanılmasını gerektirecek acil
durumlarda acil durum ekiplerinin ve Havalimanı ARFF Birimi araçlarının olay yerine hızlı şekilde ulaşa-
bilmesi için araç çıkış ve girişlerinde yardımcı olur ve gerekli koordinasyonu sağlar.

• ADOM Başkanı emir ve koordinesinde tüm olanakları ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat
hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası rapor-
lamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Meteoroloji Müdürlüğü

Havalimanlarında hizmet veren Meteoro-
loji Müdürlükleri yürütmekte oldukları uçuş 
faaliyetlerine yönelik havacılık meteorolojisi 
bilgilerinin verilmesi için kurulmuş olup, aynı 
zamanda meteorolojik tahminler yaparak uçuş 
güvenliğini tehdit etmesi muhtemel olaylar 
hakkında tüm sektöre bilgi vererek Meteoro-
lojik Acil Durumlarla ilgili gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlar. 

• Bu yönüyle de Havalimanlarında oluşturulmuş olan MADKOM (Meteorolojik Acil Durumlar Komitesi)
üyesi olarak hizmet verir.

• ADOM Başkanı emir ve koordinesinde tüm olanakları ile hizmet verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat
hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası rapor-
lamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Gümrük Müdürlüğü

ADOM’un daimi üyesidir. Yabancı menşeli uçaklarda meydana 
gelen olay ve kazalarda, yolcu, bagaj ve kargoların muhafazasını 
sağlar. Kendi mevzuatlarında belirtilen görevlerinin yanında talep 
edilmesi halinde, güvenlik tertip ve tedbirlerine yardımcı olur ve 
herhangi bir olaya meydan vermemek için görevlileri uyararak 
görev bölgelerinde ki tedbirleri arttırır.

• ADOM Başkanı emir ve koordinesinde tüm olanakları ile hiz-
met verecekleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri
yapmakla yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası rapor-
lamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.
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Yer Hizmetleri Kuruluşları

• Acil durum ihbarı alındığında yer hizmet kuru-
luşları gerekli kontrol ve denetimleri yapar.

• ADOM’un talebi halinde protokol yapılıp yapıl-
madığına bakılmaksızın personel, araç ve teç-
hizatlarından yararlanılır.

• ADOM Başkanının direktifleri doğrultusunda
hareket eder.

• Güvenlik, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışma-
larına yardımcı olur.

• Tahliye, kurtarma ve ilk yardımlar için talep
edilmesi halinde araç, gereç ve teknik yardımda bulunur.

• Havayolu şirketlerinin talebi veya ADOM talimatları doğrultusunda acil durum esnasında ve sonrası
gerekli yardım ve desteği sağlar.

• Talep edilmesi halinde olaya karışmış hava aracı, yolcu veya mürettebat bilgilerini ADOM’a iletir.

• Uçaktan yolcu veya bagaj transferi olması halinde ADOM kararı ile bu işlemleri yürütür.

• ADOM Başkanı emir ve koordinesinde tüm olanakları ile hizmet verecekleri gibi kendilerine özgü görev
ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası rapor-
lamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Akaryakıt İkmal Kuruluşları

• Yakıt ikmal kuruluşları havalimanında hava araçlarının yakıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet
veren kuruluşlardır. Bu kuruluşların vermiş oldukları hizmetler direk hava araçlarına yapıldığından, uy-
gulamalar esnasında personel, araç ve ekipmandan kaynaklı meydana gelebilecek aksaklıklar hava
aracı ve apron emniyetini büyük ölçüde olumsuz yönden etkileyebilecektir.

• Hatalı ikmal usullerinden, uygun olmayan ekipmanlardan, donanım kullanımından ve arızalardan kay-
naklanabilecek aksaklıkların sonucunda PAT sahalarına yakıt dökülmesi meydana gelebilmektedir. PAT
sahalarına yakıt dökülmesi sonucunda, dökülen yakıtın miktarına göre uygun müdahale usulleri geliş-
tirmelidir.

• PAT sahalarına yakıt dökülmesi, hareket kabiliyetinin kaybetmiş uçakların kurtarılması vb. acil durum-
larda ADP kapsamında görevini yerine getirir. Acil durumlarda ADOM talebi üzerine personel, araç-ge-
reç ve teçhizat desteğinde bulunur.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası rapor-
lamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Havayolu Şirketleri ve Hava Aracı İşletmeleri

Hava araçlarının maruz kaldığı acil durumlarda, acil durum ekipleriyle koordinenin sağlanması için Hava 
yolu şirketleri veya kuruluşları tarafından hava aracı operatörü tayin edilir. Hava aracı operatörleri hava ara-
cındaki yolcu sayısı, yakıt miktarı, tehlikeli madde taşıyıp taşımadığı vb. bilgileri toplamaktan sorumludur.

• Bu bilgiler komuta ve müdahale için çok önemli olup toplanacak bilgiler ışığında acil durumda uygula-
nacak stratejiler değişiklik gösterebilir.

• Tehlikeli maddelerle ilgili bilgiler mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ARFF yetkilisine ve Sağlık Koor-
dinatörüne iletilmelidir.

• Tayin edilen hava aracı operatörü kazada yaralanmayanların yolculuklarına devam etmelerinden, ko-
naklamalarından ve diğer ihtiyaçlarından sorumludur.
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• Kazada ölen kişilerin yakınları ile temas kurar ve bu gö-
revinde polis veya uluslararası yardım kuruluşlarından
yardım alırlar.

• Acil durum bittikten sonra ADOM tarafından verilen izin
sonrası kazaya uğrayan uçakta bulunan bagaj, kargo,
postanın düzenli tasnifinden ve uygun şekilde sahiple-
rine ulaşımından hava aracı operatörü sorumludur.

• Emniyet, ARFF ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına yar-
dımcı olur. Tahliye, kurtarma ve ilk yardım konularında
bu birimlerce talep edilmesi halinde araç, gereç ve teknik yardımda bulunur.

• ADOM Başkanının direktifleri doğrultusunda hareket eder.

• Acil bir durum ihbarı alındığında hava yolu şirketi gerekli kontrol ve denetimlerini yapar. Hizmet alanı
ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası raporlamaları ADOM
Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Acil durumdan etkilenen hava aracının daimi uçuş yapan 
bir şirket, charter uçuş, divert uçuş ya da transit geçiş yapan 
yabancı bir uçak olması halinde yapılması gerekenler:

Tarifeli Uçuş Yapan ve Temsilcisi Bulunan Şirketler:

• Hava yolu şirket veya kuruluşu tarafından hava aracı
operatörü tayin edilir. Operatör tayin edilmediği du-
rumlarda şirketin en üst yöneticisi hava aracı operatör
vazifesini yürüterek ADOM ve birimleriyle koordineyi
sağlar.

Divert, Charter ve Transit Geçiş Yapan Şirketler:

Temsilcisi Bulunan Şirketler: Temsilcisi bulunan hava aracının kaza kırıma uğraması halinde temsilci 
hava aracı operatör vazifesini yürüterek ADOM ve birimleriyle koordineyi sağlar. Temsilcinin yetersiz kalması 
halinde hava aracına hizmet veren Yer Hizmet Kuruluşu yardımcı olur.

Temsilcisi Bulunmayan Şirketler: Kaza kırıma uğrayan hava aracının temsilcisinin bulunmaması halinde 
ADOM Başkanlığı sorumluluğunda Havalimanı Yönetimi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Şefliği) veya ADOM 
tarafından görevlendirilecek kuruluşça yerine getirilir. Havalimanı Yönetiminin imkânlarının kısıtlı olması 
halinde, anlaşmalı  Yer Hizmetleri kuruluşundan yardım alınır ve  diğer kuruluşlardan da ihtiyaç durumunda 
desteklenir.

Hava aracı kaza kırımının ardından hava aracı operatörünün sunması gereken hizmetler:

• Hava aracı operatörü acil durumlarda kazazedelerin ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumludur.

Hava aracı operatörü acil durum planı: Hava aracı acil durumu karşısında operatörlerin hareket şeklinin 
belirtildiği plandır.

• Şirket koordinatörünün hava aracı operatörü tarafından kontrol listesi formu hazırlanır. Bu form kazanın
meydana geldiği zamanı, şirket iletişim bilgilerini, personel görevlendirmelerini, yapılan müdahaleyi
vb. durumların işlenmesini sağlar.

• Acil durumlarda yolcular güçlük ve stres içinde olurlar. Acil durum personeli, kazazedelerin ruh halini
algılayabilmeleri önemlidir. Böylesi durumdaki yolculara etkin bir şekilde başa çıkabilmelidir.

• Acil durumlarda doğru ve etkin hareket etmek için ADP’de yer alan tatbikatlar önemsenmelidir. Plan
dahilinde eğitim ve tatbikatların yapılması gereklidir.
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Olası bir hava aracı kazasının ardından hava aracı operatörünün sunması gereken hizmetler:

• Hava aracı operatörü acil durumlarda gelen gereksiz telefonları yönetmek için gerekli düzenlemeleri yapar.

• Kamuya ve basın yayın kuruluşlarına düzenli bilgi vermek, ADOM’un bilgilendirilmesi ve sayısız telefon
çağrısının yükünü azaltacağından gerekli bilgilendirmelere dikkat eder.

• Kaza sırasında yaralanmamış veya hafif yaralı kazazedelerle ilgilenmek ve kayıtlarını tutmak için bek-
leme alanı belirler.

• Kaza bildiriminden sonra hava aracı operatörü kaza alanından tahliye edilen kazazedelerin bekleme
alanına alınması için Olay Yeri Amirine rapor verir.

• Yaralanmayanların ve hafif yaralıların tahliyeleri için Sağlık Koordinatörünün onayını alır.

• Hava aracı operatörü kazazedelerin bekleme alanına getirilmelerinden önce bekleme alanında perso-
nelleri ile hazır bulunur. Acil durum kitlerini hazırlar personeli ile etkin bir müdahale gerçekleştirir.

• Tahliye edilenler beklenirken, tayin edilen hava aracı operatörü tarafından görevlendirilen sorumlularla
yapılacak işlemler hakkında toplantı düzenler.

• Resepsiyonist (Karşılayıcı), Kayıt memuru Hayatta kalanlar için sosyal yardım koordinatörü.

• Bekleme noktasına gelen yolcularla ilgili kayıtları ve yapılan tüm işlemleri kayıt altına alır.

• Tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm raporlamaları ADOM Başkanlığına ve Havalima-
nı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Havalimanında Faaliyet Gösteren Diğer Kurum/Kuruluşlar (İkram Kuruluşları, Havalimanı Kiracıları vb.)

• ADOM kararıyla ihtiyaç olması halinde protokol yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın “havalimanında
hizmet veren kuruluşların” personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılır.

• Havalimanında faaliyet gösteren kurum/kuruluş çalışanları mevcut ekipman ve insan kaynağı birincil
kaynak olarak düşünülmektedir. Acil durumda olay yerine yetkisiz girişlerin önlenmesi, acil durum ekip-
lerinin müdahalesini kolaylaştırması ve çalışanların emniyeti için kontrol altında tutulmalıdır.

• Acil Durum Operasyon Merkezinin talebi üzerine personel, araç-gereç ve teçhizat desteğinde bulunur
ve kendi faaliyet alanlarında çalışmalarını yürütür.

• İhtiyaç duyulması ve ADOM tarafından talep edilmesi halinde havalimanına ait bilgileri, özellikle geç-
miş deneyimlerinde tıbbi eğitim, nakil ve yemek hazırlama gibi konularda havalimanımız kiracılarından
ve çalışanlarından faydalanılır.

• Acil durumdan etkilenen yolcu ve yakınlarının barındırılması, yiyecek ve içecek temini, nakilleri gibi
hususlarda ADOM talimatlarına uyar.

• Talep edilmesi halinde İlk yardım bilgisi ve eğitimi olanlar sağlık uygulamaları aşamasında sağlık bi-
rimlerine yardımcı olur.

• Yukarıda belirtilen benzer ihtiyaçların ortaya çıkması halinde bu hizmetlerin yerine getirilmesi işi ADOM
adına Havalimanı Yönetimi/Destek Birimi koordinesinde yürütülür.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara dair son durumları ve olay sonrası tüm
raporlamaları ADOM Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.

Kamu Hizmeti Kuruluşları (Posta, Veterinerlik, Akıl Sağlığı, Din Hizmetleri)

• Havalimanında acil durumlarda, ihtiyaç olması halinde ADOM
Başkanı sorumluluğunda kurum/kuruluşlarla gerekli koordi-
ne kurularak, personel görevlendirilmesi yapılır.

• Kurum/kuruluşlar tüm olanakları ile hizmet verecekleri gibi
yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü
görev ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

• Hizmet alanı ile ilgili acil durumlarda yapılan tüm çalışmalara
dair son durumları ve olay sonrası tüm raporlamaları ADOM
Başkanlığına ve Havalimanı Yönetimine detaylı olarak iletir.



538

Protokol Yapılan Destek Birimleri (Kamu Kurum/
Kuruluşları ve Özel Sektör)

Havalimanları sorumluluk sahalarında meydana gele-
bilecek uçak kaza kırım yangınları ile her türlü acil du-
rumlarda insan hayatının korunması, kurtarılması, maddi 
kayıpların asgari seviyeye indirilmesi, olay yerinde sön-
dürme, kurtarma, sağlık ve diğer hususlarda havalimanla-
rının imkânlarının yetersiz kalmasına karşın resmi kurum/
kuruluşlar ve özel kuruluşlarla protokoller yapılır.

• Protokolleri bir değişiklik olsun veya olmasın en fazla
3 yıllık periyotlarda güncellenir.

• Ancak protokol ekinde bulunan ve asgari personel,
teçhizat, iş makinesi ve iletişim bilgilerini içeren bel-
geler her yıl güncellenir.

Ulaştırma Yetkilileri (Hava, Kara ve Deniz)

Acil durumlarda; kurtarma operasyonlarının 
gerçekleştirilmesi, kazazedelerin, tedarik mal-
zemelerinin ve enkazın taşınması için gerekli 
olan araçlar ulaşım hizmetlerinin belirli bir dü-
zen ve koordine içinde yürütülmesi için bazı gö-
rev ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.

• İhtiyaç olması halinde protokol yapılıp ya-
pılmadığına bakılmaksızın “havalimanında
hizmet veren kuruluşların” personel, araç
ve teçhizatlarından yararlanılır.

• İhtiyaç duyulabilecek telefon numaraları ADP’de ek olarak yer alır. Ayrıca ADOM’da bulunan panoda
asılı bulundurulur

Ulaştırma Görevlisi:

• Ulaştırma hizmetlerin düzen ve koordine içinde yürütülmesi amacıyla Ulaştırma
Görevlisi olarak Havalimanı Yönetimi Destek hizmetleri Müdür/Şefliklerini sorum-
lu olarak atar.

• Sorumlu ulaştırma görevlisinin kolaylıkla tanınıp fark edilebilir olması için, küf
yeşili bir şapka ve yine küf yeşili bir yelek ya da kıyafet giyer

• Kıyafetin önünde ve arkasında fosforlu harflerle “ULAŞTIRMA GÖREVLİSİ” yazar ve
Mobil (İleri) Komuta Merkezinde muhafaza edilir.

Ulaşım Araçları:

• Acil durumlarda, olaydan yara almadan kurtulan kazazedelerin taşınması, olay yerine malzeme, ekipman
vb. malzemelerin getirilmesi, olay yerinden taşınması, ihtiyaç duyulacak otobüs, kamyon ve yer hizmet
araçlarının envanter sayımı yapılır.

• Mevcut araçların yetersiz kalması halinde veya ilave taleplerde ADOM Başkanlığınca (Havalimanı Yönetimi
Destek Hizmetleri Birimi) mahalli piyasadan ihtiyaç olan araçlar ücreti mukabili kiralanarak temin edilir.

NOT: Havalimanının coğrafik konumu, kullanım şekli ve kategorisine göre Acil Durumlarda görev-
lendirilecek kurum/kuruluş listeleri farklılık gösterebilir. (Örnek: Sahil Güvenlik, Sağlık Denetleme 
Merkezi, Terminal İşletmecisi vb.) 
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• Havalimanı sorumluluk sahası
içerisinde acil durum meydana
gelmesi halinde yapılan proto-
koller kapsamında kurum/ku-
ruluşlardan talep edilecek araç,
malzeme, ekipman ve perso-
nelin toplanması için Randevu
Noktaları önceden belirlenerek
plana dahil edilir.

• Havalimanı sorumluluk sahası
dışında meydana gelebilecek
acil durumlarda kurum/kuru-
luşlardan talep edilecek araç,
ekipman ve personel toplana-
cağı Randevu Noktası olay yeri-
nin konumu ve yerine göre olay
anında belirlenir.

• Hava tarafında meydana gelebilecek acil durumlarda olay yerinde kalabalık ve kargaşanın yaşanmama-
sı, hava aracı operasyonlarının etkilenmemesi için protokol yapılan kurum/kuruluşlardan gelecek araç,
ekipman ve personellerin randevu noktasından, olay yerine yönlendirilmeleri Olay Yeri Amirinin telsiz
veya telefonla talebi üzerine Apron Yönetim Servisi araçları eşliğinde sağlanır.

• Randevu noktasının güvenliği ve kontrolü Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce ve Havacılık Acil
Yardım ve Güvenlik Müdürlüğü/Şefliğince sağlanır.

• Havalimanı dışında meydana gelebilecek acil durumlarda, olay yerinde kalabalık ve kargaşa yaşanma-
ması, kurtarma ve söndürme operasyonlarının etkilenmemesi için belirlenen randevu noktasından olay
yerine protokol yapılan kurum/kuruluşlardan gelen araç, ekipman ve personellerin yönlendirilmeleri
Olay Yeri Amirinin telsiz veya telefon talebi ile Emniyet ve Jandarma araçları eşliğinde sağlanır.

• Havalimanı Sorumluluk sahası dışındaki Randevu noktasının güvenliği ve kontrolü Emniyet ve Jandarma
birimlerince sağlanır.

• Suda veya bataklık alanlarda meydana gelebilecek acil durumlarda kurtarma çalışmaları Sahil Güven-
lik, AFAD, Jandarma  ve bu imkana sahip resmi/özel kurum/kuruluşlar ile balıkçı tekneleri, feribot vb.
kullanılarak ihtiyaçlar karşılanır.
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Acil Durumları Etkileyecek Faktörler
Gece/Gündüz Şartları

• Acil durumların gece meydana gel-
mesi halinde acil duruma müdaha-
le edecek kurtarma personelleri
müdahale açısından zorluklar ile
karşılaşacaklardır. Gece yapılacak
müdahalelerde görüş açısının ve
görüş mesafesinin çok net olmaya-
cağından dolayı;

Bu amaçla;

• Gece meydana gelecek acil du-
rumlarda kurtarma personelleri-
nin çalışmalarında kaza mahalli ve
çevresinin aydınlatılması sağlanır
ve ilave aydınlatma ekipmanları
temin edilir. Olay yerinin aydınla-
tılması için Mobil (İleri) Komuta Merkezi ile kurtarma ve yangınla mücadele araçlarında aydınlatma
ekipmanları mevcuttur. İhtiyaç olması halinde havalimanlarında kullanılan seyyar jeneratörler de kul-
lanılabilecektir.

• Gece acil duruma müdahalelerde iş kazası yaşanma riski gündüz şartlarına göre daha fazla olacağından
olaya müdahale eden personeller uyarılır.

• Görevli personellerin mutlaka ışıkta parlayan reflektörlü kıyafetler giymesi sağlanır.

İklimsel Şartlar

• Olumsuz iklim şartları (yağmur,
kar, sis, soğuk ve don) acil durum-
larda yapılacak olan kurtarma ve
söndürme operasyonlarında olum-
suz durumların meydana gelmesi-
ne neden olabilecektir.

• Bu tür acil durumda toplanma ve
triyaj yerinin korunaklı bir yer ol-
ması planlanmalıdır. Kazazedelerin
olumsuz iklim şartlarından etkilen-
memeleri için uygun yerler (top-
lanma, taşıma, müdahale yerleri)
belirlenmeli, kazazedeler için ye-
terli miktarda battaniye, çadır vb.
malzemeler sağlanmalıdır.

• Olay veya kazadan etkilenen yol-
cu veya kişilerin iklim şartlarında
minimum seviyede etkilenmeleri
için ADOM Başkanlığınca gerekli
tedbirler alınır.
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Acil Durum Çeşitleri ve Uygulanacak İşlemler

1- Havalimanı içinde ve havaalanı merkezli 8 km yarı çaplı alanda meydana
gelen hava aracı kazaları ile karada, suda, bataklıkta ve zorlu arazide meydana
gelen kazalar

Hava Trafik Ünitesince Uygulanacak İşlemler:

Alarm-iletişim sistemlerini kullanılarak acil duruma müdahale çalışmaları başlatır ve sırasıyla;

ARFF ünitesine;

• Kaza, kırım ve yangının meydana
geldiği yer,

• Uçağın tipi,

• Olaya özgü durum,

• Biliniyorsa uçaktaki insan sayısı,

• Yakıt miktarı,

• Araçtaki tehlikeli madde miktarı
ve konumu, hakkında ilk bilgi-
lendirmeyi yapar ve hava ara-
cı ile muhabere yapılabiliyorsa
ihtiyaç duyulması halinde ARFF
yetkilisi ile hava aracı arasında
muhabere aracılığı yapar.

• Havalimanı Yönetimine,

• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliğine,

• Havalimanı Sağlık Birimine,

• Hava Seyrüsefer Sorumlusuna olayla ilgili ilk bilgilendirmeyi yapar.

• Olay/kaza AIM birimince FIC ünitesine ayrıca askeri envanterdeki bir havalimanı ise ADNC ünitesine ve
Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Havacılık Bilgi Yönetimi Müdürlüğüne bildirir.

• Kaza kırımın meydana geldiği pisti uçuşlara kapatır ve kaza inceleme kanıtlarının korunması için söz
konusu pistteki araç trafiğini en aza indirir.

• Havalimanı tarafından verilen kurtarma ve yangınla mücadele hizmeti bir sonraki bildirime kadar hiz-
mete kapalıdır. Kurtarma ve yangınla mücadele ekip ve ekipmanları hava aracı kazasına yönlendirilmiş-
tir.” Havacılara Duyuruyu (NOTAM) düzenlenir.

• Doc. 4444-Chapter 15 Hava Trafik Kontrol Hizmetinde Acil veya Beklenmedik Durumlar Rehberi kapsa-
mında görevini yerine getirir.

• Gerekli bilgileri içeren NOTAM hazırlanarak yayımlanması sağlar.

• Hava Aracı Kaza / Kırım Bilgi Formu (FRM-EN-011) doldurularak ilgili FIC ünitesine gönderir.

• Uçuş Planı ve ilgili ATS mesajları, DHMİ Gn. Md. HSS Hizmet Birimleri Görev Rapor Formu (FRM-KY-016),
Hava Aracı Kaza / Kırım Bilgi Formu (FRM-EN-011) ve yapılan işlemleri anlatan raporla birlikte Genel
Müdürlük Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı AIM Şube Müdürlüğüne gönderilir.

• Uçuşla ilgili bilgiler ve yapılan işlemler vukuat formuna yazılır.

• Yazılı bir kontrol listesiyle yukarıdaki eylemlerin yerine getirildiğini doğrulayarak bildiri saati ve eylemi
tamamlayan kişinin adını belirtir.
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ARFF Ünitesince Uygulanacak İşlemler:

Hava aracı kaza kırımları hava trafik ünitesi tarafından 
bildirilir. ARFF birimine ihbarlar başka kaynaktan verilme-
si halinde hava trafik ünitesi tarafından verilen ihbarda 
yapılması gereken iş ve işlemlerin aynısı yapılır ve hava 
trafik ünitesi bilgilendirilir. 

İhbarın alınmasına müteakip ARFF ekipleri;

• Hava trafik ünitesi veya başka bir kaynaktan alınan
ihbar doğrultusunda yeterli miktarda personel, araç
ve teçhizat ile olay mahalline hareket ederek çalış-
malarını başlatır.

• Meydana gelen kaza kırım nedeniyle hava aracı etrafında çalışma usul ve esaslarına göre gerekli ted-
birleri alarak, yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarını yürütür.

• İmkânların yetersiz kalması halinde havalimanı içindeki kurum/kuruluşlar (yer hizmetleri kuruluşların-
dan yolcu merdiveni vb.) ile protokol yapılmış kurum/kuruluşlardan yardım talebini Olay Yeri Amiri ve
ADOM’a iletir.

• Hava aracı kaza-kırım ve yangınlarında ARFF birim yetkilisi kaza mahalline gelen ilk yetkili olacağından,
Olay Yeri Amiri olay mahalline ulaşıp yetkiyi devralana kadar olay yerinde geçici olarak yetkilidir.

• Olay Yeri Amiri olay yerine geldikten sonra ARFF sorumlusu yetkiyi devreder. Olay yerindeki her türlü
talep ve koordinasyon Olay Yeri Amiri aracılığı ile yürütülür.

• Yolcuların hava aracından tahliye işlemlerine ve güvenli bir alana yönlendirilmesine yardımcı olur. Ge-
rektiğinde diğer kurum/kuruluşlarla koordineli olarak görev yapar.

• Olay Yeri Amiri ile koordineli olarak kaza yerine yakın, rüzgarın getireceği alev ve dumandan korunmuş
bir alanda hava aracından kurtulan kazazedeler ile yaralıların toplandığı bir toplama alanı oluşturur.

• Sağlık ekipleri tarafından triyaj uygulamasına, hastaların tıbbi bakım sahasına taşımasına yardım eder.

• Destek amaçlı gelen itfaiye ekiplerini sevk ve koordine eder.

• Olay Yeri Amiri ile koordineli çalışır ve görevi ile ilgili verilecek diğer talimat ve emirleri yerine getirir.

• Gerekli form ve raporları tanzim eder.
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Havalimanı Yönetimince Uygulanacak İşlemler:

• Mülki İdare Amirliğini
bilgilendirir ve talimatlar
doğrultusunda Havalima-
nı Acil Durum Operasyon
Merkezini ve alt birimle-
rini yeteri kadar perso-
nelle birlikte kullanıma
hazır tutar. ADP’yi uygu-
lamaya koyar.

• Olayla ilgili ilk bilgileri
detay öğrenmeye za-
man harcamaksızın en
fazla 10 dakika içerisin-
de ADOM’a, DHMİ Genel
Müdürlüğüne, Ulaşım
Emniyeti İnceleme Mer-
kezine, Sivil Havacılık Ge-
nel Müdürlüğüne bildirir.

Olayın türüne göre, 

• KAZA/CİDDİ OLAY ÖN BİLDİRİM FORMUNU veya İLK KAZA RAPORUNU  içeren resmi mesajını çeker.

• Detaylı bilgi edinildikten sonra acil durumla ilgili “AYRINTILI KAZA RAPORUNU” aynı şekilde ilgili yerlere
bildirir.

• İhtiyaç olması halinde protokol yapılan kurum/kuruluşları ADOM kararı ile talepte bulunur gelen ekip-
leri organize ve koordinasyonunu sağlar.

• Etkilenen hava aracı operatörünün bilgilendirilmesini sağlar.

• Olay anında iletişimin sekteye uğratılmaması için, özel frekans tahsisi yaptırır.

• Elektronik Ünitesine kaza kırımla ilgili haberleşme sistemlerinin ve ses kayıtlarının kaydedildiği Bant
Kayıt Sisteminin güvenlik altına alınmasına yönelik talimat verir. Adli ve diğer yetkili mercilerin intika-
line kadar söz konusu cihaz ve sisteme müdahale etmesine izin verilmez. Alınan tedbirler ve teslimine
ilişkin gerekli tutanak tanzim edilir.

• Mobil (İleri) Komuta Merkezinden ve Olay Yeri Amirinden alınan bildirimleri ve talepleri ADOM’la pay-
laşır.

• Kaza ile ilgili delillerin, kanıtların yerini belirlemek ve etkilenen pistin incelenip fotoğraflanması için
görevlendirmeleri yapar. Hava durumunun incelemesi için Meteorolojiyi bilgilendirir.

• Olayın boyutuna göre havalimanının tamamı veya kısmi olarak kapatılması için ADOM tarafından alına-
cak ortak kararla kapatılmasını sağlar.

• Uçuş operasyonlarının yeniden başlaması için hareket sahasında uçuş emniyetine engel teşkil edecek
nedenlerin ortadan kaldırılmasını organize eder.

• Basın yayın kuruluşlarına aktarılacak bilgiler ADOM Başkanının talimatları doğrultusunda görevlendiri-
len Kamu Danışma Görevlisi iletilecek bilgileri organize eder.

• Havalimanı yöneticisi sorumlulukların takibi ve yapıldıklarının teyidi için Eylem Kontrol Listesini gözden
geçirir.

• Havalimanlarında mesai saatleri içerisinde tüm yetki ve sorumluluk Havalimanı Yöneticisindedir. Görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yetki ve sorumluluk havalimanı Başmüdür/Müdür Yardımcısındadır.

• Mesai saatleri dışındaki iş ve işlemler Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği tarafından yürütülür. So-
rumlu Yöneticilere ait isim ve iletişim numaraları ADP ekinde yer alır.
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Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliğince Uygulanacak İşlemler:

• Mesai saatleri içinde veya dışında meydana
gelecek olay ve kazalara ilişkin her türlü bilgi
Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği tarafın-
dan Havalimanı Yöneticisine bildirilir.

• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü/Şefliği meyda-
na gelen kazanın boyutuna göre, ADOM yet-
kisinde protokol yapılan kurum/kuruluşlardan
yardım talebinde bulunur ve randevu noktası-
nın bilgisini verir.

• Mobil (İleri) Komuta Merkezini, olay yerinde
operasyonları aksatmayacak güvenli bir bölge-
de konumlandırılmasını sağlar.

• Hava aracı mürettebatının ve yolcuların tahli-
yesi için merdivenli araçların hazır olmasını
sağlar.

• Olayın gece olması halinde uçağın ve etrafının
aydınlatılması için gerekli ekipmanları hazırlar.

• Olay yerine ulaştıktan sonra ARFF yetkilisinden
Olay Yeri Amirliğini devralarak görevi üstlenir.
Görevi aldıktan sonra olay yerine ilişkin her
türlü talep ve koordinasyon Olay Yeri Amiri ara-
cılığı ile yürütülür.

• ARFF Yetkilisi ile birlikte olay yerine yakın, rüz-
garın getireceği alev ve dumandan etkilenme-
yen bir alanda kazazedeler ile yaralıların topla-
nacağı alanı oluşturulmasını sağlar.

• Geçici Sağlık Koordinatörü ile birlikte toplanma
bölgesine yakın, rüzgarın getireceği alev ve
dumandan etkilenmeyen bir alanda tıbbi ba-
kım alanı oluşturulmasını sağlar.

• Mobil (İleri) Komuta Merkezinde görev yap-
mak üzere Havalimanı İşletme ünitesinden ve
Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünden bir
personelin görev yapmasını sağlar.

• Protokol yapılan kurum/kuruluşlardan gelen
takviye ekiplerin olay yerine sevklerinin yapıl-
ması için randevu noktasında ve apron içeri-
sinde; Apron Yönetim Servisi ekipleri, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik ekipleri ve Havalimanı Emniyet
Şube Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

• ARFF ve sağlık ekipleri tarafından talep edilen yardımların randevu noktasından olay yerine kontrollü
bir şekilde ulaşımını koordine eder.

• Yaralıların, ölülerin, personel ve malzemelerin sevk işlemlerinin sekteye uğratılmaması ve ilgili yerlere
ulaştırılması için emniyet birimleri ile planlı bir şekilde hareket eder.

• Kaza kırımla ilgili mesajları, meteoroloji raporlarını, ARFF ve itfaiye raporlarını, sağlık ünitesi raporlarını,
görüntü/ses kayıtları, olması halinde görgü şahitlerinin ifadelerini ve uçak enkazına ait kanıt oluştu-
racak parçaların yeri değiştirilmeden ölçekli krokiyi hazırlayarak Ulaşım Emniyet İnceleme Merkezine
verilmek üzere muhafaza edilmesini sağlar ve ADOM ve Havalimanı Yönetimine teslim eder.
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Havalimanı Sağlık Birimince Uygulanacak İşlemler:

Havalimanlarında hizmet veren sağlık birimi ve ekipleri olası acil 
durumlarda olay yerine yakın bir bölgede oluşturulacak toplama 
noktasında tıbbi araç, malzeme ve personeli ile hazır bulunur.

• Havalimanları sorumluluk sahalarında meydana gelebilecek
hava aracı kaza kırım ve yangınları ile acil durumlarda havali-
manı imkanları yetersiz kalacağından protokol yapılan kurum
kuruluşlardan gelecek sağlık ve ambulans ekiplerinin olay ye-
rine ulaşmalarını sağlar.

• Protokol yapılan 112 Acil Servisinin olay yerine  gelinceye ka-
dar triyaj, ilkyardım ve tıbbi müdahaleleri gerçekleştirir ve kontrolü sağlar.

• Sağlık birimi yetkilisi 112 Acil Servisinin olay yerine gelene kadar Geçici Sağlık Koordinatörü olarak
görev yapar.

• Olay Yeri Amiri ile birlikte toplama bölgesine yakın, rüzgarın getireceği alev ve dumandan etkilenme-
yen bir alanda tıbbi bakım alanı oluşturur. Toplama bölgesinden tıbbi bakım alanına nakledilen kaza-
zedelere önceliğine göre müdahalede bulunur. Müdahalede bulunulan kazazedelerin önceliğine göre
sevkleri için taşıma alanına nakledilmesini koordine eder.

• Yaralıların isimlerini ve nihai işlemlerini içeren bir liste oluşturur.

• Olaydan yara almadan kurtulan kazazedelerin muayenesini yaparak Ulaşım Sorumlusu ve Hava Aracı
Operatörü ile birlikte Olay Yeri Amirinin koordinesinde tayin edilmiş bekleme alanına taşınmalarını
organize eder.

• Emniyet güçleri ile ölülerin tasnifi ve sevk işlemlerini organize eder.

ADOM Başkanlığınca Uygulanacak İşlemler:

Mesai saatleri içinde ve dışında meydana gelecek acil durumlarda havalima-
nı yönetiminden almış olduğu bildirimleri İl Valiliği, İç İşleri Bakanlığı ve ilgili 
makamlara iletir.

• Acil durumun meydana geldiği hava aracının yabancı menşeli olması ha-
linde İçişleri Bakanlığı ADOM ile koordine kurularak, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından ilgili devlete bildirilmek için Dışişleri Bakanlığı’na gön-
derilir.

• ADP hükümleri, görev sorumlulukları, mevzuatlar ve üst makamlardan alacağı
talimatlara göre hareket eder.

• Havalimanı ADOM Başkanı olarak olayları sevk ve idare eder.

• Acil durum ile ilgili bilgileri temin ederek ADOM üyeleriyle değerlendirir ve gerekli çalışmaları yapar.

• Acil durumlarda Mobil Komuta Merkezi oluşturulması halinde Olay Yeri Amirini destekler.

• Protokol yapılan kurum/kuruluşlar ile ihtiyaç halinde diğer resmi ve özel kurum/kuruluşları göreve
çağırır.

• Basına yayın kuruluşlarına bilgi aktarması için Kamu Danışma Görevlisi tayin eder.

• ADOM’un sekretaryası Havalimanı EADB birimince yerine getirilir.
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Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce Uygulanacak İşlemler:

• Acil durum ihbarı sonrasında, olay mahalli-
ne ekiplerini yönlendirerek çevre emniyetini
güvenlik altına aldırır. Mülki İdare Amirliğine,
Emniyet Genel Müdürlüğüne, İl Emniyet Mü-
dürlüğüne ve Jandarma birliklerine bilgi verir.

• Olay Yeri Amiriyle koordinasyon içinde gü-
venlik ile ilgili sorumluluğunu üstlenir ve
Mobil (ileri) Komuta Merkezinde Olay Yeri
Amiri ile koordineli çalışır.

• Olay yerinin emniyetini sağlayarak görevli-
ler haricinde gönüllü yardıma gelenler, izle-
yiciler, basın yayın kuruluşları ve ilgisiz kişilerin alana girmesini engeller. Olay yerine gireceklerin giriş
kartlarını veya kimlik kartlarını kontrol eder.

• Havalimanı kurtarma araçları ile protokol yapılan kurum/kuruluşlardan yardım amaçlı gelen ekiplerin
olay yerine ulaşmaları için yolları ve alana giriş çıkışlarda kullanılacak güzergahları belirler.

• Tıbbi bakım sahasında kazazedelerin öncelik durumlarına göre hastanelere sevkleri için oluşturulan
taşıma alanlarına ambulansların giriş çıkışlarına kolaylıklar sağlar.

• Olay yerinden yaralıların hastanelere sevk iş-
lemlerinin aksatılmadan yapılabilmesi için Tra-
fik Şube Müdürlüğünden gelen trafik ekipleri
tarafından düzenlemeler yapılarak kargaşa ya-
ratılmasını önler. Normal trafiği kaza alanından
ya da çevresinden farklı bir yöne yönlendirir.

• Protokol yapılan kurum/kuruluşlardan gelen
araç, ekipman ve personelin randevu nokta-
sında gerekli tedbirleri özel güvenlik perso-
neli ile birlikte alır. Olay Yeri Amirinin talebi
ile araç, malzeme ve ekipmanı olay yerine
sevk eder. Tüm bu işlemleri Olay Yeri Amiri
koordinesiyle gerçekleştirir.

• Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelinceye kadar, olay yerinde bulunan iz ve delillerin muhafazasını ya-
par, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak iz ve delilleri toplar.

• Olay yerindeki bagaj ve eşyaları yağmalama, hırsızlık gibi olayların meydana gelmemesi için bunları
muhafaza altına alır.

• Savcılığın talimatları doğrultusunda eşyaların tespiti ve muhafaza işlemlerini sağlayarak  bagajların
sahiplerine teslim işlemlerini ilgili birimler ile gerçekleştirir.

• Olayın meydana geldiği yer ve konumuna göre Özel Güvenlik personeli ve Jandarma ekipleri ile gerekli
güvenlik önlemlerini alır.

• Hava aracı kaza kırımlarında CCTV sistemlerine
ait görüntü kayıtlarının güvenliğini sağlar. Adli
ve diğer yetkili mercilerin intikaline kadar söz
konusu cihaz ve sisteme hiç kimsenin müda-
hale etmesine izin vermez. Alınan tedbirler ve
teslimine ilişkin gerekli tutanağı tanzim eder.

• ADOM’la iletişim halinde olur ve kaza ma-
hallinde ihtiyaç duyulacak personellerin olay
yerine gelmeleri için ADOM’u bilgilendirerek
Kurum/Kuruluşlardan temin edilmesini sağlar.
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İl / İlçe Jandarma Komutanlığınca Uygulanacak İşlemler:

• Olay ile ilgili ihbarın alınmasına (Havalimanı
Dışında Meydana Gelmesi) müteakip gerekli
personel ve ekipmanları ile olay mahalline
intikal eder.

• Kendi sorumluluk bölgesinde güvenlik ön-
lemlerini artırır, denetim ve kontrolleri sık-
laştırır. İhtiyaç olması halinde arama kurtar-
ma faaliyetleri içinde yer alır.

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü koor-
dinesinde çevre emniyetinin alınması, olay
yerinde bulunan ilgisiz kişilerin uzaklaştırıl-
ması, yetkisiz kişilerin olay mahalline gir-
mesini engeller.

• Acil Durum Operasyon Merkezinin talimatları doğrultusunda Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ile
koordineli şekilde işbirliği yapar.

• Yaralıların tıbbi müdahalesi ile ilgi hastaneler sevklerine yardımcı olur.

• Olay Yeri İnceleme Timini olay yerine sevk
eder (Havalimanı dışında meydana). Cum-
huriyet Savcısı gelinceye kadar, iz ve delille-
rin muhafazası için Emniyet Şube Müdürlüğü
personeli ile birlikte olay mahallinin emni-
yetini alır.

• Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrul-
tusunda soruşturma işlemlerini yürütür. Gör-
gü şahitlerinin ifadelerine başvurarak, ilk
bilgileri toplar.

• Olay yerindeki bagaj ve eşyaları yağmalama,
hırsızlık gibi olayların meydana gelmemesi
için Emniyet Şube Müdürlüğü ile koordineli
çalışarak eşyaların tespiti, muhafazasına yardımcı olarak eşyaların sahiplerine teslimi işlemlerinde yar-
dımcı olur.

• Olayın Havalimanı içerisinde meydana gelmesi ve talep edilmesi halinde personelini havalimanına
intikal ettirir ve çalışmalara yardımcı olur.

• ADOM Başkanlığının talimatları doğrultusunda diğer işlemleri yerine getirir.



549

Yerel İtfaiye Teşkilatınca Uygulanacak İşlemler:

• Havalimanından alınmış ihbar sonrasında teşkilatını harekete geçi-
rerek imkânları doğrultusunda lüzumlu araç, teçhizat ve personel
ile randevu noktasına intikal eder.

• Ekipler Randevu Noktasına geldikten sonra ARFF yetkilisinin talebi
doğrultusunda Olay Yeri Amiri Apron Trafik memurları nezaretinde
olay yerine gelerek ARFF yetkilisinin yönlendirme ve koordinesin-
de yangınla mücadele ve kurtarma hizmetlerine katılır.

• Protokol yapılan kurum/kuruluşlardan gelecek olan itfaiye ekipleri,
olay mahallinde Havalimanı ARFF yetkilisinin sorumluluğunda gö-
rev yaparlar.

• Yangın söndürme, kurtarma, ilk yardım ve
triyaj işlemlerine yardımcı olurlar.

• Acil durum sonrası Havalimanı ARFF yetki-
lisi ile protokol kapsamında müdahalede
bulunan İtfaiye Yetkilileri, durumu tetkik ve
müzakere ederek tanzim edecekleri raporu
Havalimanı Yönetimine sunarlar.

• ADOM ve Havalimanı Yönetimi ile koordine-
li olarak faaliyetlerini yürütür ve bilgi akışı
sağlar.

112 Acil Çağrı Servisi ve Hastanelerce Uygulanacak İşlemler:

• Havalimanından almış olduğu ihbar son-
rası olay yerine gerekli sağlık hizmetle-
rinin sunulması amacıyla ekiplerini sevk
ederek imkânları dahilinde gerekli araç,
teçhizat ve personelle belirlenmiş rande-
vu noktasına intikal eder.

• Randevu Noktasına ekipler ulaştığında
Olay Yeri Amirinin talebi ile Apron me-
murlarının nezaretinde olay yerine intikal
ederler.

• Acil durumun Havalimanı sorumluluk sahaları içerisinde meydana gelmesi halinde olay yerine intikal
edecek ilk sağlık birimi havalimanında hizmet veren sağlık birimleri olacaktır. Bu nedenle Havalimanı
sağlık birimi yetkilisi geçici sağlık koordinatörü olarak görev yapacaktır. 112 Acil Servis Ekiplerinin olay
yerine ulaşmalarından sonra koordinatörlük görevi 112 Acil Servis Ekipleri yetkilisine geçer.

• Sağlık Koordinatörü olan 112 acil servis yetkilisi olay yerindeki hizmetlerin, olay yerindeki kazazedele-
rin acil bakımı, triyaj işlemleri, uygun hastanelere sevkleri, cenaze işlemleri ve ulaşımları 112 Acil Servis
Ekiplerinin sorumluluğundadır.

• Olaydan yara almadan kurtulan kazazedelerin muayenesini yaparak Ulaşım Sorumlusu ve Hava Aracı
Operatörü ile birlikte Olay Yeri Amirinin koordinesinde tayin edilmiş bekleme alanına taşınmasını or-
ganize eder.

• Olay yerinde yardımcı sağlık, kurtarma ve ambulansların hareketlerini kontrol ederek gelişmeler hak-
kında ADOM’u bilgilendirir.

• Acil durumun sonlandırılmasından sonra 112 Acil Servis ekiplerince yapılan çalışmalar kayıt altına alı-
narak, yaralı ölü bilgileri hazırlanacak rapor ile ADOM Başkanlığına verilir.
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Hava Aracı Sahibi, İşleticisi, Temsilcisi ve Hava Aracı Operatörlerince Uygulanacak 
İşlemler:

• Hava aracı kaza kırımlarında acil durum ekipleriyle koordinenin sağlanması için hava aracı şirket veya
kuruluşu tarafından Hava Aracı Operatörü tayin edilir.

• Hava aracı operatörleri hava aracındaki insan sayısı, yakıt miktarı, tehlikeli madde taşıyıp taşımadığı vb.
bilgileri toplamaktan sorumludur.

• Edinilen bilgiler acil durumda uygulanacak kurtarma ve söndürme faaliyetlerinde önem taşıdığından bu
bilgiler ARFF yetkilisine ve Sağlık Koordinatörüne iletilir.

• Hava aracı operatörleri; olaydan etkilenmeyen yolcuların  yolculuklarına devam etmelerinden, konakla-
malarından ve diğer ihtiyaçlarından sorumludur. Hava aracı operatörleri; olayda hayatını kaybedenlerin
yakınları ile temas kurarak polis veya uluslararası yardım kuruluşlarından yardım alırlar.

• Kazaya uğrayan uçakta bulunan bagaj, kargo ve postaların sahiplerine ulaştırılmasından hava aracı
operatörü sorumludur. Bu işlemlerin yapılması için  ADOM tarafından alınacak karar sonucunda yapılır.

• Acil durumlarda hava aracı operatörü imkanları dahilinde gerekli kontrol ve denetimlerini yaparak Em-
niyet, ARFF ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına yardımcı olur. Tahliye ve kurtarma işlemlerinde ihtiyaç
olacak araç, gereç ve teknik yardımda bulunur.

• Olaydan etkilenmeyen kazazedelerin bekleme alanlarındaki işlemleri için Resepsiyonist, Kayıt Memur-
ları, Sosyal Hizmet Koordinatörleri ve acil durum kitlerini hazır bulundurur.

• Yapılan çalışmalara ilişkin son durumları ve olay sonrası tüm raporlamaları ADOM Başkanlığına ve Ha-
valimanı Yönetimine iletir.

Diğer Kurum/Kuruluşlarca Uygulanacak İşlemler

• Acil durumlarda protokol yapılan AFAD, UMKE ve diğer kurum/kuruluşlar acil durumun türüne ve duru-
muna göre personel ve teçhizatıyla hazır bulunur.

• Acil durumlarda havalimanı imkânlarının yetersiz kalması veya farklı bir hizmete ihtiyaç duyulması
halinde Acil Durum Operasyon Merkezince protokol yapılan kurum/kuruluşlardan yardım talep edilir.

• İhtiyaç halinde protokol yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın “havalimanında hizmet veren kuruluşların”
personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılır.

• Kurum/kuruluşlar ADOM tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde hizmet görev
yaparlar. Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemleri yapmakla yü-
kümlüdürler.
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Havalimanı Pist Eşiğinden İtibaren 1.000 
Metrelik Alanların Değerlendirilmesi
Havalimanı Pist Başlarından 1000 Metre Mesafede Meydana Gelebilecek Acil 
Durumlar:

ICAO Kaza ve Olay Veri Raporlama (ADREP) Sistemine bildirilen kazalara ilişkin yapılan istatistiklerde; 
Hava aracı kazaların büyük bir kısmının (%25’ten fazlasının) yaklaşma ve kalkış istikametlerinde pist eşi-
ğinden itibaren 1.000 m. uzunluğunda ve 60 m genişliğinde bir alanda meydana geldiğini göstermektedir.

SHT – ADP / Acil Durum çeşitleri Madde-9

(4) Havaalanı işletmecisi havaalanı pist başlarından 1000 metre mesafede meydana gelebilecek acil
durumlarda; acil durum türlerini, arazi yapısını, mevcut kaynakları vb. hususları dikkate alarak bir değer-
lendirme raporu hazırlar. Havaalanı işletmecisi, söz konusu değerlendirme raporunu hazırlamaması halin-
de, ilgili husus üzerinde bir risk analiz raporu oluşturur hususu belirtilmiştir.

Pist başlarından 1000 metrelik alanlara erişim yolları belirlenirken göz önünde bulundurulması 
gereken hususlar.

• Yüzeyin topografyası,
• Alan içerisinde bulunan fiziksel tehlikeler ve riskler,
• Erişim ve ARFF araçlarına yönelik seçenekler,
• Kurtarma seçeneklerine yönelik tehlikeler, riskler ve kontrol önlemleri,
• Dış kaynaklı hizmetlerin kullanılması,
• Avantajların ve dezavantajların analizi,
• Uygulamaları tanımlayacak ve uygulayacak politikalar ile prosedürler,
• Yukarıdaki hususları karşılayacak yeterlilik standartları,
• Kabiliyetin izlenmesi, test edilmesi ve incelenmesi
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• Bu alanlarda meydana gelecek hava aracı kazalarında Hava Trafik Ünitesince kaza yerine ait net bilgi-
lerin ARFF birimine iletilmesi, olay yerine ulaşımlarda güzergahların belirlenmesi ve gerçekleştirilecek
müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması sağlanır.

• Hava aracının eşikten itibaren 1000 metrelik alanlarda iniş veya kalkış esnasında düşmesi veya kırıma
uğraması halinde ARFF ekiplerinin bu bölgelere ulaşımı, Acil Durum Erişim Yolları ve Acil Çıkış kapıların-
dan sağlanır. Acil Durum Erişim Yolları ve Acil Çıkış kapıları vaziyet planı ve 1/5000 Ölçekli Kareli (Mavi)
haritalarda gösterilmesi gerekiyor.
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Suda, Bataklık ve Zor Çevre Şartlarında Meydana Gelen Hava Aracı Kazalarında 
Uygulanacak İşlemler

• Ülkemizde hizmet veren Havalimanlarından bazıları denizler, göller ve nehirlerin kıyı şeritlerinde yer
almaları nedeniyle, Havalimanı otoritesi tarafından bu alanlarda meydana gelebilecek uçak kaza-kırım-
larına müdahaleleri hızlandırmak için özel prosedürler geliştirilmelidir.

• Bu alanlarda meydana gelecek hava aracı kazalarında kurtarma ve yangınla mücadele operasyonları
için kullanılacak özel ekipmanlar, kurtarma botları, hava yastıklı araçlar, helikopterler, kıyı devriye bot-
ları ve amfibik araçları bu operasyonların başarısını artıracaktır.

• Deniz, göl, akarsu, baraj ve su havzalarına kıyısı bulunan havalimanlarına uçakların iniş ve kalkış hat-
larında meydana gelecek uçak kaza-kırımlarına müdahalede havalimanları imkânlarına ilaveten acil
durum planı kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Belediye İtfaiyeleri, sivil toplum kuruluşları,
jandarma, emniyet vb. kurum/kuruluşlar ile yardımlaşma protokolleri yapılarak gerçekleştirilecektir.
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• Havalimanının zor çevre şartlarında zorlu arazi, kar, sulak ve bataklık alanlarda meydana gelebilecek
olaylarda protokol yapılan kurum/kuruluşlardan temin edilecek personel ve  ekipmanlardan  faydala-
nılacaktır.  Havalimanlarıı ARFF birimlerinde bu tür acil durumlara müdahale edecek araçlar;

AMFİBİK 

• Zor Çevre Şartları Kurtarma aracı (4/6 kişilik ARGO 8X8) ve

AMFİBİK 

• Personel taşıyıcı römork (8kişilik) bulunmaktadır.

• Ülkemizde denizlerde meydana gelebilecek uçak kaza-kırımlarında arama ve kurtarma görevi Türk
Arama ve Kurtarma Yönetmeliği gereği, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

• Göl, akarsu, baraj, su havzalarına kıyısı bulunan havalimanlarına uçakların iniş ve kalkış hatlarında
meydana gelebilecek uçak kaza-kırımlarına yönelik olarak havalimanları kendi imkânlarına ilaveten
acil durum planı kapsamında AFAD, Belediye İtfaiyeleri, sivil toplum kuruluşları, jandarma, emniyet vb.
kurum/kuruluşlar ile yardımlaşma protokolleri yapılarak gerçekleştirilecektir.

• Yangın çıkma olasılığı, suda meydana gelen hava aracı kazalarında alevlenebilir (yakıt, yağ vb.) mal-
zemelerin suyla teması ve su nedeniyle soğuması neticesinde yangın çıkma olasılığı oldukça düşüktür.
Ancak, yangın çıkma olasılığı olması halinde yangını kontrol altına almak ve söndürmek için özel ekip-
man gerekecektir.
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Suda Olan Hava Aracı Kazalarında Dikkat Edilecek Hususlar:

• Su yüzeylerindeki yakıt sızıntıları, hava aracının suya çarpması sonucu yakıt depolarının veya hatla-
rının zarar göreceği ve yakıtın su yüzeyine yayılma olasılığı bulunmaktadır. Kurtarma amaçlı olay ma-
hallinde bulunan bot ve teknelerin egzozlarının su hattında olma ihtimali alevlenme tehlikesi doğura-
bileceği gibi su yüzeyine güvenlik amaçlı bırakılabilecek işaret fişekleri, yüzen ateşler (kandil vs.) veya
piroteknikler (havai fişek vs.) kullanılması halinde yangın çıkma olasılığı göz önüne alınmalıdır. Yangın
çıkması halinde, rüzgârın yönü, hızı ve akıntı yönü göz önünde bulunarak yaklaşılmalıdır.

• Alevler ve yüzeye yayılan yakıt birikintileri, büyük ve güçlü nozullar vasıtası ile bir araya toplanarak,
köpükle nötralize edilmeli veya emme, temizleme ve seyreltme için başka bir alana taşınmalıdır. Sakin
yüzeyler genellikle dalgalı yüzeylere kıyasla daha fazla sorun teşkil etmektedir.

• Kaza alanının kıyıdan uzak olduğu durumlarda, sentetik
kumaşla kaplı, kauçuk astarlı yangın hortumları, dalgıçlar
veya botlar tarafından kaza alanına yüzdürülmeli ve yan-
gın botlarını desteklemek üzere kullanılmalıdır.

• Dalış birimlerinden/dalgıçlardan yararlanılması:
Acil durum planı kapsamında protokol yapılan ku-
rum/kuruluşlara ait dalgıçlar mümkün olan en kısa
süre içerisinde haberdar edilerek kaza mahalline
sevkleri sağlanmalıdır. Mümkün olması halinde, dal-
gıçların kazanın meydana geldiği alana ulaştırılmala-
rını hızlandırmak amacıyla helikopterler kullanılabilir.

• Bu tür bir hizmet için çağrılan tüm dalgıçlar, gerek
tüple dalış, gerek su altı arama ve kurtarma teknikle-
ri konusunda iyi eğitimli olmalıdır. Kurum/kuruluşla-
ra ait su altı arama ve kurtarma ekiplerinin bulunma-
dığı bölgelerde, özel dalış kulüpleri ile protokoleler
gerçekleştirilmelidir. Dalgıçların suda olduğu bütün
operasyonlarda, standart dalış bayraklarının asılması
ve bölgede faaliyette olan botların çok dikkatli olma-
ları için uyarılması gerekir.

• Kazazedelerin kaza alanında akıntı ve rüzgâr yönünde
olmaları halinde bu durum operasyon planlamasında
göz önünde bulundurulmalıdır. Dalgıçlar olay yerine
vardıktan sonra standart su altı arama şekillerini kul-
lanmalı ve hava aracının temel parçalarının olduğu
yerleri işaretleme şamandıralarıyla işaretlemelidir.

• Yeterli sayıda dalgıç olmaması halinde, kazazedele-
rin tarama operasyonları yüzey aracından yapılma-
lıdır. Hiçbir durumda tarama ve dalma operasyonları
aynı anda yapılmamalıdır.

• Kazanın meydana gelmiş olduğu deniz, göl, akarsu
ve nehir yakınlarında olay yerine yakın en uygun
yere komuta merkezi kurulmalıdır. Komuta merkezi,
yetkili otorite tarafından havalimanı ve acil durum
planı uygulamalarını kolaylaştıracak şekilde konum-
landırılmalıdır.

• Hava aracının dolu kısımlarının su altında kalması
halinde, Hava aracının içerisinde yaşamı idame etti-
recek yeterli hava kalmış olacaktır. Kurtarma işlemi
gerçekleştiren dalgıçlar, mümkün olan en derin noktalardan giriş gerçekleştirmelidirler.
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Karada Meydana Gelen Hava Aracı Kazalarında Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı sorumluluk sahaları dışında karada meydana gelen olay/kazalarda, alınan ihbarlar doğrul-
tusunda kazanın meydana geldiği bölgenin havalimanına ve yerleşim yerlerine uzaklığı, coğrafik ve
topografik özellikleri yapılacak kurtarma çalışmalarının belirlenmesi açısından önemlidir.

• Bu alanlarda kurtarma çalışmaları yapılması gerektiğinde coğrafik açıdan ve olumsuz alanlarda Jandarma
birlikleri ve yerel mülki amirlerin yardımına başvurularak kurtarma çalışmalarının hızlandırılması sağlanır.

• Ulaşımı güç ve zorlu coğrafik koşulların bulunması halinde protokol yapılmış kurum kuruluşlar ve kurtarma
amaçlı sivil toplum örgütlerinden yardım talep edilir.

• Bu alanlarda meydana gelen acil durumlarda havalimanı uçuş trafiği göz önünde bulundurularak olay yerine
havalimanı kurtarma ekipleri ve protokol yapılan kurum/kuruluşların olay yerine yönlendirilmesi yapılır.
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2- Doğal afetler

( Deprem, sel, heyelan, çığ, fırtına, dolu, hortum, kuraklık,
göktaşı düşmesi vb. gibi oluşumlar.)

Doğal Afet: yerleşim, üretim, alt yapı, ulaşım, haberleşme 
gibi, genel hayatın akışını bozacak ölçüde aniden veya belirli bir 
süreç içerisinde meydana gelen tabiat olaylarına doğal afet denir.

• Deprem, Su Baskını (Sel) , Toprak Kayması, Fırtına, Çığ, Ku-
raklık, Orman Yangınları, Tsunami, vb. olaylar doğal afetlere
örnektir. Doğal afetler sonrası hasarı en aza indirmek, hayatı
normale döndürmek ve hava aracı operasyonlarının tekrar
normale dönmesini hızlandırmak için yapılabilecek eylem-
ler vardır.

• Bu tür acil durumlarda her personel birimde çalışan ekip
arkadaşlarının durumlarını takip ve kontrol ile sorumludur.
İhtiyaç halinde gerekli müdahale ve kurtarma çalışmalarının
başlatılması için ADOM veya Havalimanı Yönetimini haber-
dar eder.

• Doğal afetlerde üst makamlara bilgi verme yetkisi tama-
men Mülki İdare Amiri ve ADOM’a ait olup, olayın başından
sonuna kadar alt birim yetkililerince sürekli şekilde Mülki
İdare Amirine ve ADOM’a bilgi akışı sağlanır.

Depremler

Yerkabuğunu oluşturan tabakaların kırılmaları nedeniyle ani 
olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geç-
tikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayıdır. Bu gibi durum-
larda il genelinde ve havalimanında hizmet veren tüm özel ve 
resmi kuruluşlar görevli olup, gerektiğinde kurtarma işlemlerine 
de yardımcı olurlar.

Söz konusu depremlerin denizde veya sahil şeridine yakın 
bölgelerde meydana gelmesi durumunda tsunami tehlikesi de 
ortaya çıkabileceğinden bu tür olaylara karşı özellikle sahil şeri-
dinde bulunan havalimanlarının bu hususu da göz önünde bulun-
durmaları gerekmektedir.

Depremlerde personelin hareket tarzlarını, her bir personelin 
deprem anında ve sonrasında yapacakları görevleri belirlemek 
amacıyla görevlendirmeler ve eğitimler verilmelidir.  Bu sebeple 
her birim kendi personelini eğitmek zorundadır. Depremler;

• Büyüklük ve şiddetine göre sonuçlar doğurur.

• İnsan üzerinde korku ve şok etkisi yaratır.

• Bina ve tesislerde zarara sebep olabilir.

• Alt yapıyı bozabilir.

• Ölüm, sakatlık gibi sonuçlar doğurabilir.

• Bulaşıcı ve salgın hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.
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Hava Trafik Ünitesince Uygulanacak İşlemler:

• Hava Trafik Kontrol Kulesinin depremden etkilenmesi
halinde; mobil hava bandı sırt telsizi veya ARFF ünite-
sine bağlı araçlarda bulunan hava bandı telsizleri vası-
tasıyla hava araçları ile muhabere yapılarak aksamalar
giderilmelidir.

• PAT sahaları Apron birimi tarafından gerekli olan kont-
roller ivedilikle yapılarak hava trafik ünitesine bilgi veril-
melidir. Hava trafik ünitesi deprem bilgisini bağlı olunan
Yaklaşma Kontrol (APP) ve Yol Kontrol (ACC) Ünitelerine
bildirerek; Hava araçlarının pisti kullanmalarına engel bir
durumun olmadığının teyit edilmesi halinde havalima-
nına gelmelerine izin verilmeli, aksi durumlarda yedek
havalimanlarına yönlendirilmeleri yapılır.

• PAT Sahaları ve seyrüsefer sistem/cihazlarının emniye-
ti ve uygunluğu sağlanıncaya kadar iniş yapacak olan
hava araçlarının; pas geçmeleri, havada beklemeleri
veya divert etmeleri talimatı verilir.

• Kalkış için hazır olan hava araçlarının ise; yapılacak kont-
rollerden sonra PAT sahaları ve seyrüsefer sistem/cihaz-
larının kalkış için uygun olması halinde müsaade edilir.

• PAT sahalarında hava araçların iniş ve kalkışlarına en-
gel teşkil edecek hasarların olması halinde, PAT saha-
ları kısmen veya tamamen trafiğe kapatılması amacıy-
la NOTAM yayınlanır.

• PAT sahalarında hasar olmaması halinde uluslararası
ve ulusal kuralları gereği kurtarma, yardım ve ambu-
lans uçuşlarına öncelik tanınır.

• AIM Ünitesi bağlı bulunan FIC birimine gerekli duyuru-
ların yapılmasını sağlar ve havalimanına sefer düzen-
leyen hava araçları ile ilgili bilgileri, ATC Ünitesine ve
Havalimanı Yönetimine bilgi verir.

ARFF Ünitesince Uygulanacak İşlemler:

• Depremin meydana gelmesi ile birlikte yeterli persone-
li vasıtası ile talimat beklemeden kurtarma çalışmaları-
na başlar. AFAD, UMKE, AKUT vb. kurum/kuruluşlardan
kurtarma ekiplerinin gelmesi halinde onların koordine-
sinde çalışmalarını sürdürür.

• Bina ve tesislerdeki yolcu ve personellerin tahliyesine
yardımcı olur. Tahliye anında kargaşa ve izdiham yaşan-
maması için emniyet ve güvenlik personeli ile koordi-
neli olarak görev yapar.

• Olası yangın çıkma durumlarında söndürme işlemlerini
gerçekleştirir.

• Yangın çıkması halinde, yangının akaryakıt istasyonlarına ve depolarına sıçrama tehlikesi varsa gerekli
tedbirleri alır,  ihtiyaç olması halinde protokol yapılan kurum/kuruluşlardan yardım talep edilir.

• Enkaz altından çıkarılan veya kurtarılan yaralıları tıbbi bakım sahasına taşır.

• ADOM talimatları doğrultusunda diğer görevleri yerine getirir.
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Havalimanı Yönetimince Uygulanacak İşlemler:

• Deprem nedeniyle meydana gelmiş olan, can ve mal kayıplarına,
uçuş operasyonuna etkileri değerlendirilerek gerek görülmesi halinde
Havalimanı yöneticisi Havalimanı Mülki İdare Amiri bilgilendirerek acil
durum ilan edilir.

• Acil durum ilanı Havalimanı yöneticisi tarafından Acil Durum Operas-
yon Merkezine, DHMİ Genel Müdürlüğüne ve Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğüne bildirir.

• Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin talimatları doğrultusunda Havalimanı Acil Durum Operasyon Merkezi
aktif hale getirerek yeterli personeller ile destekler.

• Depremin boyutuna göre protokol yapılan kurum/kuruluşlardan yardım talebinde bulunarak, gelen
ekiplerin olay yerine sevklerini düzenleyerek uygun alanlar belirler.

• Depremin boyutuna göre protokol yapılan kurum/kuruluşlardan yardım talebinde bulunarak, gelen
ekiplerin olay yerine sevklerini düzenleyerek uygun alanlar belirler.

• Havalimanındaki bina tesis-
lerin depremden etkilenme-
leri ve bina tesislerin kulla-
nılmalarında sakınca olup
olmadığının tespiti için tek-
nik incelemeleri yaptırmak
üzere Acil Durum Operasyon
Merkezi Başkanlığı vasıta-
sıyla teknik personel talep
ederek gerekli hasar tespit
çalışmalarını yaptırır.

• Hasarlı olan binaların kulla-
nılmaması için gerekli ted-
birleri alarak, yolcu geçişleri
için Acil Durum Operasyon
Merkezi Başkanlığı koordi-
nesinde gerekli çalışmaları
yapar.

• Havalimanında hizmet ve-
ren kurum/kuruluş yetkilileri
ile birlikte hasarlar ve yaralı
ve ölülere ait bilgiler rapor
haline getirilerek Havalima-
nı yöneticisi bu bilgileri Acil
Durum Operasyon Merke-
zi, DHMİ Genel Müdürlüğü,
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığına bildirir.

• Havalimanı Yöneticisi bünyesinde bulunan birimlerce yapılacak kontrol ve incelemelere ilişkin bilgileri
değerlendirip, yapılacak çalışmaları belirler, Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanına ve DHMİ Genel
Müdürlüğüne bilgi aktarımı yapar.

• Depremden etkilenen Havalimanı personellerinin psikolojik ve ailevi durumları göz önüne alınarak hava-
limanında uçuş faaliyetlerinin devam etmesi için Genel Müdürlükten geçici personel talebinde bulunur.
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ADOM Başkanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında meydana gelecek olaylarla ilgili havalimanı yöneticisinden almış
olduğu bilgileri İl Valiliği, İç İşleri Bakanlığı ve ilgili makamlara iletir.

• Acil Durum Planı hükümleri doğrultusunda görev sorumlulukları, ilgili mevzuat ve alacağı talimatlara
göre hareket eder.

• Mülki İdare Amiri, gerek görmesi halinde Acil Durum Operasyon Merkezini oluşturarak Acil Durum Ope-
rasyon Merkezi Başkanı olarak sevk ve idare eder.

• Olayla ilgili tüm bilgileri Acil Durum Operasyon Merkezi üyeleriyle değerlendirerek gerekli çalışma ve
faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

Makine-Elektrik-Terminal Elektronik Ünitesince Uygulanacak İşlemler

• PAT sahalarında depremden kaynaklı hasar ol-
ması halinde hava araçlarının iniş ve kalkışla-
rında PAT sahaları özel aydınlatmaları kontrol
edilir, uçuş emniyetine mani olumsuzlukların
olması halinde PAT sahalarının kısmen veya
tamamen trafiğe kapatılması için Hava Trafik
ünitesi, Havalimanı yönetimine bilgi verir.

• PAT sahalarında hasar olması halinde onarımı
DHMİ tarafından giderilmeye çalışılır. İhtiyaç
olması halinde Acil Durum Operasyon Merkezi
Başkanlığı aracılığı ile yerel imkânlardan fay-
dalanılır.

• Deprem sonrası Havalimanı yönetici tarafın-
dan bina, tesis ve sistemlerdeki hasar tespit-
lerinin belirlenmesi için teknik personellerden
komisyon oluşturulur. Komisyon bina tesis ve
sistemlerdeki hasar durumları tespit ederek
Havalimanı Yöneticisine bilgi verilir.

• Yapılan hasar tespitlerinde bina ve tesislerden
riskli olanlar boşaltılarak can ve mal kaybı ya-
şanmaması için tedbirler alınır.

• Teknik heyet tarafından enerji temini, PAT
sahaları görsel ışıkları ve diğer tüm altyapı
sistemleri tetkik edilerek, hasar tespitleri ve
onarım için gerekli kontroller yapılır, cihaz ve
sistemlerin ivedi faaliyete geçmesi sağlanır.

• Havalimanı için önem arz eden elektrik ve tra-
fo merkezleri kontrol edilerek hasarlı olanların
hasarı öncelikle giderilmeye ve faal hale geti-
rilmeye çalışılır.

• Deprem sonucu, havalimanındaki su depoları-
na zehirli maddelerin karışması ihtimaline kar-
şın Sağlık Denetleme Merkezi Baştabipliğince
gerekli tahliller yaptırılır.
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Elektronik Ünitesince Uygulanacak İşlemler

• Deprem sonrasında, hava araçlarının iniş ve kalkışlarından önce tüm seyrüsefer sistemleri ile muhabere
sistemleri kontrol edilerek faal olup olmadıklarının tespiti yapılır.

• Uçuş emniyetine mani bir durum söz konusu olduğu tespit edilir ise Hava Trafik ünitesi, Havalimanı
yönetimine bilgi verilerek gerekli NOTAM’lar yaptırılır.

• Tespit edilen hasarların onarımı için gerekli müdahaleyi yaparak, sistem ve cihazların çalışır duruma
geçmesini sağlar. Havalimanı imkânlarının yetersiz kalması halinde Havalimanı Yönetimi kanalıyla Ge-
nel Müdürlükten yardım talep eder.

İşletme Ünitesince Uygulanacak İşlemler

Depremlerde; kurtarma ekiplerinin sevkiyatı, yardım malzemeleri-
nin nakli, ambulans hizmeti veren helikopter veya uçakların uçuşları 
daha çok havalimanlarından yapılacağından dolayı ulaşım ve nakliye 
hizmetleri açısından önemlidir. Bu hizmetlerin en kısa sürede deprem 
bölgesine ulaşmalarının sağlanması nedeniyle havalimanları deprem 
bölgeleri için hayati önem taşımaktadır. 

• PAT sahalarında depremden kaynaklı hasar olması halinde hava
araçlarının iniş ve kalkışlarında PAT sahaları özel aydınlatmaları
kontrol edilir, uçuş emniyetine mani olumsuzlukların olması ha-
linde PAT sahalarının kısmen veya tamamen trafiğe kapatılması
için Hava Trafik ünitesi, Havalimanı yönetimine bilgi verir.

• Havalimanının hasar tespit çalışmaları yapılarak 24 saat açık ve faal
halde tutulması için gerekli planlama ve düzenlemeleri yapar.

• Havalimanı apron park kapasitesi üzerinde uçuşların olması ha-
linde, apron takibi ve park planlamalarının yapılması için takip
masası oluşturularak uçuşların düzenli yapılmasını sağlar.

• Apron ve park planlaması yapılırken Kurtarma, Ambulans ve yardım malzemesi taşıyan uçuşlara öncelik verilir.

• Uçak sayılarının apron park kapasitesinin üzerine çıkması halinde, gerekli yayınlar yapılarak uçuş izinle-
rinin havalimanı otoritesine bağlanması sağlanır.

• Havalimanına hava araçları ile gelecek olan kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri ve ekipman sevki-
yatlarında artış yaşanacağından dolayı Havalimanı Yöneticisi ve Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü
tarafından apron içerisinde ve apron girişlerinde ilave tedbir ve önlemler alınır.
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Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Ünitesince Uygulanacak İşlemler

• Deprem anında havalimanında bulunan yolcu
ve personeller emniyet ve güvenlik persone-
lince bina ve tesislerden tahliyeleri ve toplan-
ma alanlarına sevkleri yapılarak can güvenlik-
leri sağlamak,

• Havalimanına hava araçları ile gelecek olan kur-
tarma ekipleri, yardım malzemeleri ve ekipman
sevkiyatlarında artış yaşanacağından dolayı Ha-
valimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı ekip-
ler ile birlikte apron içerisinde ve apron girişle-
rinde ilave tedbir ve önlemler almak.

• Her türlü emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması sağlayarak, hırsızlık, yağma, izdiham ve kargaşa
gibi olayların çıkmasına karşın tedbirler alır.

Havalimanı Sağlık Birimince Uygulanacak İşlemler

• Depremin meydana gelmesine
müteakip bina tesislerde yıkım ve
hasarlar meydana gelmesi halinde
olay yerine giderek çalışmalara baş-
lar. Yıkım ve hasar yoksa Acil Durum
Operasyon Merkezi Başkanlığı veya
Havalimanı yönetimi ile iletişim ku-
rarak çalışmalarını yürütür.

• Depremden dolayı etkilenen yolcu ve
personellere ilk müdahaleyi yapar.

• Triyaj işlemi yapılmış yaralılar du-
rumlarına göre ayrılarak güvenli
alanda toplanır, önceliklerine göre
hastanelere sevkleri yapılır.

• Ölülerin tasnifi ve nakli ile ilgili ya-
pılacak çalışmalarda yer alarak gü-
venlik güçleri ile koordineli çalışır.

• Ölüler ve yaralı olarak hastaneye
sevk edilenlerin kayıtları düzenli bir
şekilde tutulur.

• Dışarıdan gelen sağlık ekiplerini ko-
ordine eder ve yönlendirir.

• Mevcut imkânların yetersiz olma-
sı halinde Acil Durum Operasyon
Merkezi vasıtasıyla protokol yapılan
kurum/kuruluşlardan yardım gel-
mesini talep eder.

• Acil Durum Operasyon Merkezi ta-
limatları çerçevesinde görevlerini
yürütür.
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Diğer Kurum/Kuruluşlarca Uygulanacak İşlemler

• İhtiyaç olması halinde protokol yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın havalimanında hizmet veren ku-
rum/kuruluşların personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılır.

• Havalimanı imkânlarının yetersiz kalması yada farklı bir hizmete ihtiyaç duyulması halinde Acil Durum
Operasyon Merkezi Başkanlığınca protokol yapılan kurum/kuruluşlardan yardım talep edilir.

• Kurum/kuruluşlar Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanlığının emir ve talimatlarına göre kendi so-
rumluluk alanlarında hizmetlerini yerine getirirler.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda ve yürürlükteki
mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemlerini yapmakla yükümlüdürler.

• Görev ve sorumluluklarını organize etmek, Acil Durum Operasyon Merkezi ile Havalimanı Yönetimine
yardımcı olmak için kurum/kuruluşlar tarafından karar alma yetkisine sahip en az bir personelin acil
durum sonlanıncaya kadar koordinatör olarak havalimanında 24 saat esasına göre görevlendirilmesi
sağlanacaktır.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce Uygulanacak İşlemler

• Depremin meydana gelmesi ile birlikte İl/İlçe Emni-
yet Müdürlüğüne ve Mülki İdare Amirliğine bilgi verir.
İhtiyaç olması halinde personel ve teçhizat talebinde
bulunur.

• Bina tesislerde bulunan yolcu ve personellerin tahli-
yelerini güvenlik personeli ile beraber gerçekleştirir.

• Enkaz altında kalanların kurtarılması için yardımcı olur.

• Ölülerin tasnifi ve nakli için sağlık birimleri ile koordi-
neli çalışır.

• Olay mahallinde yağmalama, hırsızlık, izdiham ve kargaşa yaşanmaması için gerekli önlemleri alır.

• Personel, yolcu ve mürettebata ait bagajların kaybolması ve çalınmasına yönelik tedbirler alarak, ba-
gajların tespiti, muhafazası ve sahiplerine teslim işlemlerini yerine getirir.

• Olay mahallindeki güvenlik önlemlerinden sorumlu olup, sağlık, itfaiye ve protokol yapılan kurum/ku-
ruluşlardan gelecek olan ekiplerin olay yerine ulaşmaları için Havalimanı yönetimi ile koordineli çalışır.

• İlgisiz kişilerin olay mahalline girmelerine müsaade edilmez ve basın mensuplarının güvenli bir mesa-
feden görevlerini yapmalarını sağlar.

• Havalimanına hava araçları ile gelecek olan kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri ve ekipman sevki-
yatlarında artış yaşanacağından dolayı apron giriş ve çıkışlarında ilave tedbir ve önlemler almak.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından alınan kararları ve tedbirleri alır.

İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve diğer kurum/kuruluşlar ile
koordineli şekilde çalışır.

• İl/İlçe Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezi vasıtasıyla İtfaiye, Sağ-
lık ve diğer ekiplerin olay mahalline intikallerine yardımcı olur.

• Kendi sorumluluk bölgesinde güvenlik önlemlerini artırır, denetim ve
kontrolleri sıklaştırır.

• İhtiyaç olması halinde arama-kurtarma faaliyetleri içinde yer alır.

• Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma işlem-
lerini yürütür.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini
yürütür.
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Tsunamiler

• Tsunaminin sebebi genelde denizaltında gerçekleşen
depremlerdir. Tsunami (liman dalgası) okyanus ya da
denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi,
yanardağ patlaması, deniz altındaki nükleer patlama-
lar, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi,
zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize
geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz
dalgasını temsil eder. Tsunamiler meydana geldiğinde
hem deprem hem de yüksek dalgalar yıkım etkisini
ayrı ayrı gösterir.

• Denizlere kıyısı olan havalimanlarında büyük şiddette depremlerin meydana gelmesi halinde, kurtarma
çalışmalarına yönelik alınacak tedbirleler ile beraber Tsunami ihbarına karşın ilave tedbir ve çalışmalar
yapılması gerekmektedir.

• Ülkemizde Tsunami riski taşıyan şehirlerimiz, İzmir, İstanbul, Antalya, Mersin, İskenderun ve Muğla
kıyılarıdır. Akdeniz, Ege’ye göre daha risklidir.

Havalimanı Yönetimi tarafından Uygulanacak İşlemler

• Acil durumun ilanı Havalimanı yöneticisi tarafından Acil
Durum Operasyon Merkezine, DHMİ Genel Müdürlüğü-
ne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirir.

• Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin talimatları doğrultu-
sunda Havalimanı Acil Durum Operasyon Merkezi aktif
hale getirerek yeterli personeller ile destekler ve ola-
yın gelişimine göre çalışmalarını yürütür.

• Tsunami hareketinin gelişimi ve durumu hakkında ge-
rekli bilgiler ilgili makamlardan alınarak alınan bilgilere
göre hareket tarzı belirler.

• Tsunaminin aktif hale geçmesi ihbarı alındığında yolcu
ve personeller acilen yüksek rakımlı bir bölgeye trans-
fer edilmeleri sağlanır.

• Havalimanı yöneticisi hava araçlarının uçuşlarının durdurulmasına yönelik gerekli çalışmaları başlatır.

• Tsunami ihbarı alındıktan sonra havalimanında bulunan hava aracı sahipleri ve havalimanına sefer dü-
zenleyen hava araçlarına bilgilendirme yapılır.

• Hava aracı sahipleri ve uçuş ekipleri kendi hava araçlarından sorumlu olacaklardır.

• Mümkün olması halinde yerde bulunan ve iniş yapacak olan hava araçları yedek havalimanlarına yön-
lendirmeleri sağlanacaktır.

• Yolcu ve personellerin yüksek rakımlı alanlara transferleri kurum/kuruluşlara ait araçlar ile gerçekleştirilir.

ADOM Başkanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında meydana gelecek olaylarla ilgili havalimanı yöneticisinden almış
olduğu bilgileri İl Valiliği, İç İşleri Bakanlığı ve ilgili makamlara iletir.

• Acil Durum Planı hükümleri doğrultusunda görev sorumlulukları, ilgili mevzuat ve alacağı talimatlara
göre hareket eder.

• Mülki İdare Amiri, gerek görmesi halinde Acil Durum Operasyon Merkezini oluşturarak Acil Durum Ope-
rasyon Merkezi Başkanı olarak sevk ve idare eder.

• Olayla ilgili tüm bilgileri Acil Durum Operasyon Merkezi üyeleriyle değerlendirerek gerekli çalışma ve
faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.
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Seller

Sel; sürekli yağan yağmur, eriyen kar ve barajlarda meydana gelen yıkılmalar nedeniyle taşan su kaynağı-
nın sebep olduğu su taşkını olarak tanımlanabilir. Türkiye’de en yaygın rastlanılan doğal afet olarak göze çarpar. 

Yıl boyunca bol yağış alan, deniz seviyesine yakın ve eğimi yüksek olan alanlarda daha sık bir şekilde görülür. 

Selin sebep olduğu su akıntıları; 

• Hızla yol alan su akıntısı taşıdığı parçalar nedeniyle canlıların ve yaşanılan çevrenin tahrip olmasına,

• Ekonomik zararlara yol açmasına,

• Eğimi yüksek olan bölgelerde toprak kaymasına,

• Yaşam alanları ve tesislerin su altında kalmasına,

• Altyapı ve su kanallarının tıkanmasına,

• Ölümlere ve sakatlanmalara neden olmasına,

• Bulaşıcı ve salgın hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Aşırı yağış beklenen hava durumlarında; sel olacağının tahmin edilmesi, izlenmesi ve tehlikede olanların 
haberdar edilmesi meteorolojik birimler tarafından yapılır.

Sel meydana gelmesi halinde havalimanında hizmet veren kurum/kuruluşlar görevli olup ihtiyaç olması 
halinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olurlar. 

Hava Trafik Ünitesince Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı ve yakın çevresinde sel meydana geleceğine yönelik bilgi alınmasına müteakip havalimanı
yönetimini bilgilendirir.

• Havalimanında park halinde bulunan hava aracı sahiplerini ve uçuş ekiplerini haberdar edilmesini ha-
valimanı yönetimi ile koordine içerisinde yapar.

• Hava aracı sahipleri ve uçuş ekipleri kendi hava araçlarından sorumlu olacaklardır.

• Mümkün olması halinde yerde bulunan ve iniş yapacak olan hava araçları yedek havalimanlarına yön-
lendirmeleri sağlanacaktır.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.
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ARFF Ünitesince Uygulanacak İşlemler

• Sel öncesi, sel anında ve sonrasında yeteri kadar personeli ile kur-
tarma çalışmalarına başlar.

• Bina ve tesislerin etkilenmesi halinde gerekli tedbirleri alır.

• Olayın boyutuna göre takviye ekip talebinde bulunur.

• Bina tesislerde bulunan yolcu ve personellerin tahliyesini sağlar.

• Tahliye anında kargaşa ve izdiham yaşanmaması için gerekli ön-
lemleri alır.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları doğrultusunda diğer gö-
revleri yerine getirir.

Havalimanı Yönetimi tarafından Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında yerel ya da merkezi otorite tara-
fından alınacak sel ihbarını Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü tarafın-
dan Havalimanı Yöneticisine bildirir.

• Acil durumun ilanı Havalimanı yöneticisi tarafından Acil Durum
Operasyon Merkezine, DHMİ Genel Müdürlüğüne ve Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğüne bildirir.

• Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin talimatları doğrultusunda Havali-
manı Acil Durum Operasyon Merkezi aktif hale getirerek yeterli per-
soneller ile destekler ve olayın gelişimine göre çalışmalarını yürütür.

• Havalimanı yöneticisi hava araçlarının uçuşlarının durdurulmasına
yönelik gerekli çalışmaları başlatır.

• Havalimanında park halinde bulunan hava aracı sahiplerini ve ha-
valimanına sefer düzenleyen hava araçlarına bilgilendirme yapıl-
masını Hava Trafik Ünitesi aracılığıyla yerine getirir.

• Hava aracı sahipleri ve uçuş ekipleri kendi hava araçlarından so-
rumlu olacaklardır.

• Mümkün olması halinde yerde bulunan ve iniş yapacak olan hava
araçları yedek havalimanlarına yönlendirmeleri sağlanacaktır.

• Olayın boyutuna göre, Sağlık, İtfaiye, Kızılay, AFAD vb. kurum/ku-
ruluşlardan talepte bulunur, yardım için gelen ekiplerin olay yerine
sevkleri için gerekli tedbirleri aldırtır.

• Olay yerinde bulunan kurum/kuruluş yetkililerince hasar tespiti, yaralı
ve ölülere ait bilgileri DHMİ Genel Müdürlüğüne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Emniyet Şube Müdürlüğü
ise İçişleri Bakanlığına rapor eder.

• Havalimanı yöneticisi bünyesinde bulunan teknik birimlerce gerekli inceleme ve kontroller yapılarak çalışma-
larını belirler. Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanına ve DHMİ Genel Müdürlüğüne gerekli bilgileri aktarır.

• Yeraltı ve yer üstü akaryakıt depolama tesislerinde gerekli incelemeler yapılarak gerekli önlemler alınmasını
sağlar.

• Seyrüsefer istasyonları teknik personeller tarafından hasar tespitleri yapılarak, cihaz ve sistemlerin olaydan
etkilenmeleri halinde gerekli NOTAM’ları yaptırır.

• PAT sahalarında hasar olması halinde hava araçlarının iniş ve kalkışlarından önce PAT sahaları kontrolleri
yapılır. Uçuş emniyetine engel bir durum olması halinde PAT sahaları kısmen veya tamamen trafiğe kapatılır.

• PAT sahalarında hasar olması halinde onarımlar havalimanı yönetimince giderilmeye çalışılır. İhtiyaç olması
halinde Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanı aracılığı ile yerel imkânlar vasıtası ile giderilmeye çalışılır.

• Elektrik ve trafo merkezleri kontrol edilerek hasarlı olanların faal hale getirilmesi için gerekli çalışmaları
başlatır.

• Sel sonucu, havalimanındaki su depolarına zehirli maddelerin karışması ihtimaline karşın Sağlık Denet-
leme Merkezi Baştabipliğince gerekli tahlillerin yapılması sağlanır.
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ADOM Başkanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında meydana gelecek olaylarla ilgili havalimanı yöneticisinden almış
olduğu bilgileri İl Valiliği, İç İşleri Bakanlığı ve ilgili makamlara iletir.

• Acil Durum Planı hükümleri doğrultusunda görev sorumlulukları, ilgili mevzuat ve alacağı talimatlara
göre hareket eder.

• Mülki İdare Amiri, gerek görmesi halinde Acil Durum Operasyon Merkezini oluşturarak Acil Durum Ope-
rasyon Merkezi Başkanı olarak sevk ve idare eder.

• Olayla ilgili tüm bilgileri Acil Durum Operasyon Merkezi üyeleriyle değerlendirerek gerekli çalışma ve
faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

Havalimanı Sağlık Birimince Uygulanacak İşlemler

• Sağlık birimi ve ekipleri sel baskılarında toplanma alanında hazır bekler. Bu doğrultuda;

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından talepte olması halinde olay yerine intikal ederek hazır bekler.

• Olaydan etkilenen yolcu ve personellere ilk müdahaleyi yapar.

• Tasnifi yapılan yaralılar güvenli alanlara taşınarak önceliklerine göre hastanelere sevklerini sağlar.

• Ölülerin tasnifi ve nakli ile ilgili yapılacak çalışmalarda yer alarak güvenlik güçleri ile koordineli çalışır.

• Ölüler ve yaralı olarak hastaneye sevk edilenlerin kayıtları düzenli bir şekilde tutulur.

• Destek amaçlı gelen sağlık ekiplerini koordine eder ve yönlendirir.

• Mevcut imkânların yetersiz olması halinde Acil Durum Operasyon Merkezi vasıtasıyla protokol yapılan
kurum/kuruluşlardan yardım gelmesini talep eder.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.
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Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce Uygulanacak İşlemler

• Olayın meydana gelmesi ile birlikte İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Mülki İdare Amirliğine bilgi verir.
İhtiyaç olması halinde personel ve teçhizat talebinde bulunur.

• İlgisiz kişilerin olay mahalline girmesine izin vermez ve basın mensuplarının güvenlikli bir mesafeden
görevlerini yapmalarını sağlar.

• Olay mahallinde yağmalama, hırsızlık, izdiham ve kargaşa yaşanmaması için gerekli önlemleri alır.

• Personel, yolcu ve mürettebata ait bagajların kaybolması ve çalınmasına yönelik tedbirler alarak, ba-
gajların tespiti, muhafazası ve sahiplerine teslim işlemlerini yerine getirir.

• Ölülerin tasnifi ve nakli için sağlık birimleri ile koordineli çalışır.

• Olay mahallindeki güvenlik önlemlerinden sorumlu olup, sağlık, itfaiye ve protokol yapılan kurum/ku-
ruluşlardan gelecek olan ekiplerin olay yerine ulaşmaları için Havalimanı yönetimi ile koordineli çalışır.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından alınan kararları ve tedbirleri alır.

• Acil Durum Operasyon Merkezinin sekretarya işlemlerini yürütür.

İl/İlçe Jandarma Komutanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve diğer kurum/kuruluşlar ile koordineli şekilde çalışır.

• İl/İlçe Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezi vasıtasıyla İtfaiye, Sağlık ve diğer ekiplerin olay mahalli-
ne intikallerine yardımcı olur.

• Kendi sorumluluk bölgesinde güvenlik önlemlerini artırır, denetim ve kontrolleri sıklaştırır.

• İhtiyaç olması halinde arama-kurtarma faaliyetleri içinde yer alır.

• Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerini yürütür.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.

Diğer Kurum/Kuruluşlarca Uygulanacak İşlemler

• İhtiyaç olması halinde protokol yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın havalimanında hizmet veren ku-
rum/kuruluşların personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılır.

• Havalimanı imkânlarının yetersiz kalması ya da farklı bir hizmete ihtiyaç duyulması halinde Acil Durum
Operasyon Merkezi Başkanlığınca protokol yapılan kurum/kuruluşlardan yardım talep edilir.

• Kurum/kuruluşlar Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanlığının emir ve talimatlarına göre kendi so-
rumluluk alanlarında hizmetlerini yerine getirirler.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda ve yürürlükteki
mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemlerini yapmakla yükümlüdürler.
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3- Uluslararası öneme haiz bulaşıcı
hastalıklar,

4- Ani gelişen büyük boyutlu tıbbi
yardım ihtiyacı ve toplu zehirlenme gibi
sağlık durumlarında meydana gelmesi
veya şüphelenmesi halinde uygulanacak
işlemler.

Sağlık Denetleme Merkezi -  İl Sağlık Müdürlüğü

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği gereği;

Ülkemize girmesi ve çıkması muhtemel bulaşıcı ve salgın hasta-
lıklara karşı havalimanlarında her türlü sağlık tedbirini almak ulu-
sal ve uluslararası mevzuat hükümleri doğrultusunda Havalimanı 
Sağlık Denetleme Merkezlerinin görevidir.

Bu kapsamda Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri, Bulaşıcı 
Hastalıklarla mücadelede, görev yaptığı Havalimanları için, Havali-
manı Halk Sağlığı Acil Durum Eylem Planı hazırlamıştır.

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri bulunmayan Havaliman-
larında bu görev İL-SAP planı kapsamında 112 İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yürütülür.

• Havalimanlarımızda meydana gelebilecek Bulaşıcı hastalıklar-
la ilgili Acil durumlarda Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum
Eylem ve İL-SAP  planları kapsamında müdahale edilir.

• Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Eylem ve İL-SAP  planların-
da  Havalimanlarından ülkemize giriş ve çıkışlarda yaşanacak
halk sağlığı ile ilgili acil durumlara karşı her türlü sağlık ted-
birini almak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri
doğrultusunda kurum ve kuruluşlara ait yetki ve sorumluluk-
ları düzenler.

• Planda Havalimanında faaliyet gösteren veya protokol yapılan
kurum ve kuruluşlar ile bunların personel, araç-gereç ve teç-
hizat takviyeleri belirtilmiştir.

• Bu plan Havalimanı İşletmesi tarafından Havalimanı Acil Du-
rum Planına ek olarak konulmalıdır.
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Havalimanları Sağlık Kurum/Kuruluşları Çalışma Usul ve Esasları Protokolü;

Özellikle A Tipi  Havalimanlarımızda aynı anda, farklı alanlarda, farklı mevzuatlarla görev yapan birden 
fazla Sağlık Kurum/Kuruluşları mevcuttur. (Örnek: Esenboğa Havalimanı DHMİ Sağlık Şefliği, Sağlık Denetle-
me Merkezi ve Port Clinic)

Sağlık Denetleme Merkezi: Ülkemize girmesi ve çıkması muhtemel bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı 
havalimanlarında her türlü sağlık tedbirini almak ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri doğrultusunda 
Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezlerinin görevidir.

DHMİ Sağlık Şefliği: Kaptan pilot tarafından ATC ile temasa geçilerek 
uçakta sağlık problemi (Büyük Boyutlu Tıbbi Yardım, Ani Ölüm ve Toplu Ze-
hirlenme vb.) olan yolcunun bildirilmesi ve mecburi iniş talebinde bulun-
ması halinde Apron ve tecrit edilmiş uçak park sahasında  Havalimanı Acil 
Durumu Planı kapsamında müdahale görevi DHMİ Sağlık Şefliğine aittir.

Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşları (Örnek ESB Port Clinic): Havalimanı 
Terminal İşletmesi ile yapılan sözleşme gereği terminal içerisi ve köprüde-
ki uçağa sağlık hizmeti ifa eder. Terminal içerisinde ve köprüdeki uçakta 
meydana gelen, Büyük Boyutlu Tıbbi Yardım, Ani Ölüm ve Toplu Zehirlen-
me gibi acil durumlarda müdahale yetkisi Havalimanı Acil Durum Planı 
kapsamında anlaşmalı özel sağlık kuruluşundadır.

112 İl Sağlık Müdürlüğü: Sadece 112 İl Sağlık Müdürlüğü kapsamında protokol yapılan ve havalimanları-
mızda yaşanacak, Büyük Boyutlu Tıbbi Yardım, Ani Ölüm ve Toplu Zehirlenme gibi acil durumlarda müdahale 
yetkisi Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında 112 İl Sağlık Müdürlüğündedir.

Önemli 

Yaşanan acil durumun boyutuna göre Havalimanındaki sağlık kuruluşları kendi aralarında ve yapılan pro-
tokol kapsamındaki kuruluşlarla koordineli bir şekilde görev yaparlar.
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Uluslararası Öneme Haiz Bulaşıcı Hastalıklar, Ani Oluşan Büyük Boyutlu Tıbbi 
Yardım ve Toplu Zehirlenme:

• Salgın; bulaşıcı bir hastalığın bir bölge-
de ya da tüm dünyada kısa sürede ya-
yılmasıyla birlikte birçok insanın hasta-
lanmasıdır. İnsanlık tarihinde salgınlara
yol açan hastalıklara veba, tifo, çiçek,
kolera, Mers, Ebola, Sars, COVID-19 ve
grip gibi örnekler verilebilmektedir.
Geçmişten günümüze insanlığın en bü-
yük sorunlarından biridir.

• Günümüzde teknolojinin gelişme-
siyle uluslararası toplu ulaşımın ko-
laylaşması bu tür salgın hastalıkların
farklı coğrafyalara taşınmasını kolaylaştırmıştır.

• Bulaşıcı hastalıklar hayvanlardan, toprak ve sudaki mikroorganizmalardan ya da insandan insana geçe-
bilir. Bulaşıcı hastalıkların genel belirtileri: Yüksek ateşlenmeler, halsizlik, ciddi iştah kayıpları, şiddetli
baş ağrıları, vücutta dökülmeler vb. görülmesi şeklindedir.

Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) açıklanan salgın riski olan bazı hastalık ve virüs türleri şunlardır;

• Ebola Virüsü,
• Domuz-Kuş Gribi,
• Nipah Virüsü,
• Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA),
• Marburg virüsü,
• Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS),
• Orta Doğu Solunum Sendorumu (MERS),
• Rift Vadisi Ateşi,
• Zika Virüsü,

• Lassa Humması vb.

Bulaşıcı Hastalığa Yakalanma Riski Yüksek Olanlar;

• Bulaşıcı hastalığın yaygın olduğu bölgelere seyahat edenler.
• Üç aylıktan küçük bebekler.
• Yaşlı ve yatalak olanlar.
• Bağışıklık sistemini bastırıcı ilaçlar kullananlar.

Lorme’nin tarifine göre kıyafet; kokulu balmumu ile kaplı bir 
ceket, botlara bağlı pantolonlar, sıkıştırılmış bir gömlek ve keçi de-
risinden yapılmış bir şapka ve eldiven içeriyordu. Veba doktorları 
ayrıca kurbanları dürtmelerine (veya savuşturmaya) yardım eden 
bir sopa taşıyordu.

Zehirlenme; Vücuda zehirli bir maddenin girmesi sonucu normal 
fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı mad-
deler, vücudun yaşamsal fonksiyonlarına zarar verebileceğinden zehirli 
olarak kabul edilirler. 

 Zehirlenmenin Bulaşma Yolları:

• Sindirim yoluyla
• Solunum yoluyla
• Cilt yoluyla
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Zehirlenmelerde Genel Belirtiler:

• Sindirim sistemi bozuklukları

• Sinir sistemi bozuklukları

• Solunum sistemi bozuklukları

• Dolaşım sistemi bozuklukları

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, uluslararası öneme 
haiz halk sağlığını bozan risklerin ülkemize girmesini önlemek 
amacıyla, gümrüklü alanlarda gerekli her türlü sağlık tedbirini ala-
rak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak önlemlerinin 
standardını belirler.

• Bulaşıcı hastalık ve zehirlenmelerde Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve ulusal
ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapar.  Havalimanlarında hizmet veren özel ve resmi kuruluşlar
uygulanacak işlemlere yardımcı olmaları gerekir.

• Acil durum planında bulaşıcı hastalık ve zehirlenmelere yer verilmesinin sebebi, havalimanlarında
gümrüklü alanlardan geçişlerin yoğun olmasından dolayı yaygın kabul görmekte ve desteklenmektedir.
Bulaşıcı hastalıklar ve zehirlenmelerde yapılacak çalışmalar, çok sektörlü olup uluslararası sivil havacılık,
halk sağlığı kurumları, hava trafiği hizmetleri (ATS), havalimanı yöneticileri, hava taşıtı operatörleri ile
ulusal ve yerel halk sağlığı makamları arasında işbirliğinin yapılmasını gerektirmektedir.

• Uçak mutfakları veya yiyeceklerde uçuş esnasında bulaşıcı maddeler ile kirlenme meydana gelmişse
yiyecek şirketlerine potansiyel hastalık hakkında bilgi verilir. Su hatlarında benzer kirlenme meydana
gelmişse kullanılan suların ve şüpheli yiyeceklerin test edilmesi gerekir.  Böylesi durumlarda halk sağ-
lığı makamlarından onay gelene kadar yiyecek ve içecekler atılmamalıdır.

Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Tarafından Uygulanacak İşlemler

Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği, acil durumun meydana gelmesi halinde;

• Mülki İdari Amirine acil durumun başlatılmasını bildirir ve toplantı talep ederek ilgili kurumların toplan-
tıya katılmalarını sağlar.

• Durumun değerlendirmesinden sonra İl Sağlık Müdürlüğünden bu tür durumlara müdahale edecek
personel, ambulans, vb. taleplerde bulunur.

• Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Tabibi, İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilemeyen aşı, ilaç ve mal-
zeme talebinde bulunur.

• Mevcut bulunan koruyucu ekipmanları, talep ettiği malzemeler gelinceye kadar kullanır.

• Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Tabip, Acil Durum Müdahale Ekiplerini kurar, bu ekipler; 1 hekim, 2
yardımcı sağlık personelinden oluşur.

• Ekiplerin görev yeri Gümrüklü Sahada ilk yolcu girişinin ve çıkışının olduğu son noktadır.

• Giriş ve çıkış taramalarının yapıldığı durumlarda güvenlik önlemleri alınır.

• Ekipler özel koruyucu ekipmanları ile donanırlar.

• Ekipler, bulaşıcı hastalığın olduğu bölgelerden gelen uçaklarda, uçuş ekibi tarafından verilen ve yolcular
tarafından doldurulmuş sağlık deklarasyon kartlarını uçuş ekibinden alarak uçuş ekibine sağlık yönün-
den problemi olan yolcusu olup olmadığını sorar.

• Tüm yolcuların gerekli tıbbi muayeneleri yapılarak olası vaka olarak değerlendirilen yolcuların karantina
odasına alınmasını sağlar.

• Karantina odasındaki Acil Durum Müdahale Ekibi tespit ettiği olası vakaları belirlenmiş güzergâhtan özel
donanımlı, 1 hekim, 1 yardımcı sağlık personeli ve şoförü bulunan ambulansla yine önceden belirlen-
miş olan referans hastaneye naklini sağlar.
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Hava Trafik Ünitesince Uygulanacak İşlemler
Bir hava taşıtı seyir halindeyken, uçuş mürettebatı şüpheli bir bulaşıcı hastalık vakası veya hava taşıtında 

başka bir halk sağlığı riski tespit ettiğinde, aşağıdaki bilgileri pilot Hava Trafik Ünitesine bildirir.

• Hava taşıtı tanıtıcı bilgileri
• Çıkılan havalimanı,
• Varılacak havalimanı,
• Tahmini varış saati,
• Uçaktaki kişi sayısı,
• Uçaktaki şüpheli vakaların sayısı ve
• Biliniyorsa halk sağlığı riskinin niteliği derhal bildirmelidir.

Hava Trafik Ünitesi almış olduğu bilgiler doğrultusunda; ARFF Ünitesine;

• Hava aracının tipi,
• Kullanılacak pist ve önceden belirlenmiş park pozisyonu,
• Olaya özgü durumu,
• Tahmini iniş zamanını,
• Biliniyorsa uçaktaki insan sayısı ve durumlarını,
• Yakıt miktarını,
• Uçakta varsa tehlikeli madde miktarını ve bildirir.

Sonrasında;

• Havalimanı Yöneticisine,
• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğüne,
• Havalimanı Sağlık Birimine,
• Hava Seyrüsefer Sorumlusuna olayla ilgili ilk bilgilendirmeyi yapar.
• Olay AIM birimince FIC ünitesine, Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Havacılık Bilgi Yönetimi Müdürlü-

ğüne bildirilir.

Divert söz konusuysa; Hava Trafik Ünitesinden, uçağın çağrı adı, uçağın tipi, kalkış ve iniş havalimanı 
bilgileri alınarak “DIVERT” mesajı aşağıdaki formatla ilgili adreslere AFTN tarafından gönderilir.

• Doc. 4444-Chapter 15 Hava Trafik Kontrol Hizmetinde Acil veya Beklenmedik Durumlar Rehberi kapsa-
mında görevini yerine getirir.

• Acil durum bildiren hava aracının inişine öncelik tanınır.
• Talep edilen bütün asistanlık hizmetlerini sağlanır.
• Uçağın pas geçmesine sebep olacak Hava Trafik Ünitesi talimatlarından kaçınılır
• Uçağın inişine müteakip önceden belirlenmiş tecrit edilmiş park alanına yönlendirilir.
• Hava Aracı Kaza / Kırım Bilgi Formu (FRM-EN-011) doldurularak ilgili FIC ünitesine gönderilir.
• Uçuşla ilgili bilgiler ve yapılan işlemler vukuat formuna yazılır.

ARFF Ünitesince Uygulanacak İşlemler
• Acil durum bilgisi alındıktan sonra yeterli sayıda perso-

nel ve araçlarla olay yerine intikal edilir.
• Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturarak, emniyet ve

güvenlik güçleri ile birlikte karantina bölgesinin güven-
liğini sağlanır.

• ARFF personeli kişisel koruyucu donanım ve solunum
cihazı olmadan olaya müdahale etmez.

• Kişisel koruyucu tedbirleri alarak yolcu ve mürettebatın
tahliyesine yardımcı olur.

• Yangın veya kaza durumlarına karşı hazırlıklı olur.
• Olay sonrası gerekli olması halinde kullanılan ekipman,

malzeme ve kıyafetlerin imhası veya yetkili kuruluşlar-
ca arındırılma işlemlerini sağlar.
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Havalimanı Yönetimi tarafından Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında yerel ya da
merkezi otorite tarafından alınacak acil durum ih-
barını Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü tarafından
Havalimanı Yöneticisine bildirir.

• Acil durumun ilanı Havalimanı yöneticisi tarafın-
dan Acil Durum Operasyon Merkezine, DHMİ Ge-
nel Müdürlüğüne ve Sivil Havacılık Genel Müdür-
lüğüne bildirir.

• Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin talimatları
doğrultusunda Havalimanı Acil Durum Operasyon
Merkezi aktif hale getirerek yeterli personeller ile
destekler ve olayın gelişimine göre çalışmalarını yürütür.

• Havalimanı Yöneticisi meydana gelen olaya türüne göre, Acil Durum Operasyon Merkezi kararları doğrul-
tusunda; Hudutlar ve Sahiller Genel Müdürlüğü ekiplerinden,  Gümrük Müdürlüğünden, Acil Sağlık Ekiple-
rinden, Hastanelerden, AFAD ve UMKE gibi kamu kurum/kuruluşlarından yardım talebinde bulunur.

• Yardıma gelen takviye ekiplerin olay yerine sevklerinde aksamaların yaşanmaması için havalimanı ve
apron içerisinde gerekli tedbirleri alır.

• Acil durum deklere eden uçak tecrit edilmiş park alanına çekilir.
• Olayın meydana geldiği alan ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldırır ve etkilenen yolcu ve

uçuş ekibini karantina altına aldırır.
• Sağlık personeli haricindeki yolcu ve personellerin, karantina bölgesinden çıkmasına, girmesine ve

hastalarla ilgilenmesine müsaade edilmez.
• Hastalarla temas ettiği anlaşılan yolcu, mürettebat ve personelin karantinaya alınmasını sağlar.
• Olay yerinden etkilenen ve etkilenmeyen kişilere ait bagaj vb. malzemeler Acil Durum Operasyon Mer-

kezi ile koordineli olarak güvenlik altına alınmış, giriş çıkışları izne tabi ayrı yerler belirlenir ve gerekli
işlemler yürütülür,

• Olay bittikten sonra kullanılan ekipman, malzeme ve kıyafetlerin imhası veya yetkili kuruluşlarca arın-
dırılma işlemlerini koordine eder.

• Olaydan etkilenen hava aracı şirketine, sahibine, temsilcine bilgi verir ve koordineli çalışır.

Havalimanı Sağlık Birimince Uygulanacak İşlemler

• Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğüne, 112 Komuta Kontrol Merkezine
ve belirlenmiş hastanelere olay ile ilgili bilgi
verilerek hazırlıkların yapılması sağlanır.

• Uçağa giriş ve çıkış tarama yapacak olan
personeller ile koordineli olarak görev yapar.

• Uçuş ekibinden hastalık belirtisi gösteren
yolcular hakkında bilgi alır.

• Kişisel koruyucu ekipmanı ile donanmış sağ-
lık ekibi personel, yolcu ve uçuş ekibine ilk
müdahalede bulunarak karantina altına alın-
masını sağlar.

• Etkilenmiş olan hastaların belirlenmiş hastanelere sevkleri için özel donanımlı ambulans talebinde
bulunarak kayıtlarını tutar.

• Etkilenen hastalardan hayatını kaybedenler için gerekli tedbirler alınarak nakil işlemlerini sağlar.
• Olay bitimine müteakip kullanılan ekipman, malzeme ve kıyafetlerin imhasını veya yetkili kuruluşlarca

arındırılma işlemlerini sağlar.
• Acil Durum Operasyon Merkezine bağlı olarak görevlerini yürütür ve yardıma gelen sağlık ekiplerini

koordine eder.
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Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce Uygulanacak İşlemler

• Olayın meydana gelmesi ile birlikte İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Mülki İdare Amirliğine bilgi verir.
İhtiyaç olması halinde personel ve teçhizat talebinde bulunur.

• İlgisiz kişilerin olay mahalline girmesine izin vermez ve basın mensuplarının güvenlikli bir mesafeden
görevlerini yapmalarını sağlar.

• Ölülerin tasnifi ve nakli için sağlık birimleri ile koordineli çalışır.
• Olay mahallindeki güvenlik önlemlerinden sorumlu olup, sağlık, itfaiye ve protokol yapılan kurum/ku-

ruluşlardan gelecek olan ekiplerin olay yerine ulaşmaları için Havalimanı yönetimi ile koordineli çalışır.
• Karantina bölgesine sağlık personeli ve teknik uzmanlar haricinde ilgisiz kişilerin, girip çıkmasına ve

hastalarla ilgilenmesine müsaade etmez.
• Sağlık ekipleri ve teknik uzmanların güvenli ve rahat çalışabilmeleri için gerekli önlemleri alarak uçak

çevresinde güvenli bölge oluşturur.
• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından alınan kararları ve tedbirleri alır.

ADOM Başkanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında meydana gelecek olaylarla ilgili havalimanı yöneticisinden almış
olduğu bilgileri İl Valiliği, İç İşleri Bakanlığı ve ilgili makamlara iletir.

• Acil Durum Planı hükümleri doğrultusunda görev sorumlulukları, ilgili mevzuat ve alacağı talimatlara
göre hareket eder.

• Mülki İdare Amiri, gerek görmesi halinde Acil Durum Operasyon Merkezini oluşturarak Acil Durum Ope-
rasyon Merkezi Başkanı olarak sevk ve idare eder.

• Olayla ilgili tüm bilgileri Acil Durum Operasyon Merkezi üyeleriyle değerlendirerek gerekli çalışma ve
faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.
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İl/İlçe Jandarma Komutanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve diğer kurum/kuruluşlar ile koordineli şekilde çalışır.

• İl/İlçe Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezi vasıtasıyla sağlık ekiplerin olay mahalline intikallerine
yardımcı olur.

• Kendi sorumluluk bölgesinde güvenlik önlemlerini artırır, denetim ve kontrolleri sıklaştırır.

• İhtiyaç olması halinde arama-kurtarma faaliyetleri içinde yer alır.

• Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerini yürütür.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.

Hava Aracı İşleticisi/Temsilcisi ve Hava Aracı Operatörlerince Uygulanacak 
İşlemler

• Uçuşa elverişli olmadığı gözlemlenen yolcuların uçuş öncesinde yolcu salonlarında veya uçağa biniş
esnasında tespit etmek amacıyla yolcuların taramasını yapar.

• Yolcuların iyileşme anına veya seyahat için tıbbi rapor getirmelerine kadar geçen sürede seyahatlerini
ertelemeleri yapar.

• Bulaşıcı hastalık veya zehirlenmelerde personellerini bilgi vererek, görevli olmayan personellerin olay
yerinden uzak durması ve yetkililerin açıklaması haricinde herhangi bir bilgiyi ilgisiz kişilere aktarma-
ması konusunda gerekli uyarıları yapar.

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yolcu hakları ile ilgili bilgilendirmeyi ve yaşana-
cak gecikmeden dolayı Havalimanı yöneticisinden alacağı bilgileri yolculara aktarılmasını sağlar.

• Bulaşıcı hastalıklarda ve zehirlenmelerde havayolu temsilcileri ve yetkilileri olay mahalline, sağlık per-
sonelinin izni haricinde giriş/çıkış yapmaz.

• Hava aracının sefer düzenleyeceği havalimanı tarafından, şüpheli veya potansiyel olarak kirlenmiş kar-
goların görsel muayenesi, X-ray incelemesi, tarama ve muayenelere tabi tutulmasını istenebilir. Kargo
işlemlerinin kolaylaştırılması için ön tarama veya sertifikasyon uygulanabilirliği hava yolu şirketlerince
yapılır.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatlarını uygular ve dışarıdan gelen sağlık ekiplerini koordine ve
yönlendirmelerine yardımcı olur.

Diğer Kurum/Kuruluşlarca Uygulanacak İşlemler

• AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri olayın türüne ve durumuna göre personel ve teçhizatıyla hazır bulunur.

• İhtiyaç olması halinde protokol yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın havalimanında hizmet veren kuru-
luşların personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılır.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda ve yürürlükteki
mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemlerini yapmakla yükümlüdürler.
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5- (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Maddelerin Kasten veya
Kazaen Yayılmasıyla Oluşan İnsan ve Çevre İçin Zararlı ve Tehlikeli Durumlarda
Uygulanacak İşlemler)

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Maddelerin 
Kasten Veya Kazaen Yayılmasıyla Oluşan, İnsan ve Çevre 
İçin Zararlı ve Tehlikeli Durumlar

• Tehlikeli maddeler yolcu veya kargo aracılığıyla ticari taşıma ya-
pan uçaklarda taşınabilmektedir.  Taşınmasına izin verilen tehlike-
li madde türleri ve bu maddelerin taşınabileceği koşullar, Annex
18 Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Emniyetli Taşınması kapsamında belirtilen hükümler uyarınca tüm
Sözleşmeye Taraf Devletlerde uygulanan ICAO Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Emniyetli Taşınmasına
Yönelik Teknik Talimatlarda (Doc. 9284) açıklanmaktadır.

• Ülkemizde hizmet veren havalimanlarında meydana gelecek tehlikeli madde kaza ve yangınlarına karşı
yürütülecek işlemler; SHGM tarafından Annex 18’e bağlı kalınarak yayınlanan, Tehlikeli Maddelerin Ha-
vayolu ile Emniyetli Taşınması Hakkındaki El Kitabı (HAD/T- 03), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile bu plan çerçevesinde hazırlanan İl Afet Müdahale Plan-
ları ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)  (TENMAK) gibi ilgili kuruluşların mevzuatları dikkate alınır.

• Taşınması büyük tehlike yaratabilecek tehlikeli maddelerin hava yolu ile taşınması her koşulda ya-
saklanmıştır. Hava yolu ile taşınması yasaklanmış ancak daha az tehlike içeren maddeler, ilgili tüm
ülkelerin (orijin, transit, gideceği yer ve overflight ülkeler) özel onayının alınmasına müteakip istisnai
olarak belirli şartlar altında taşınabilirler. Daha az tehlike içeren maddeler yolcu uçağı ile taşınmasına
izin verilebilir. Ancak, taşınmasına izin verilen yüksek tehlike içeriği olan maddelerin taşınması sadece
kargo uçakları ile sınırlanmıştır.

KBRN Olaylarında Halk Sağlığına Yönelik Hareket Tarzları

Kimyasal;

Kimyasal saldırı veya kimyasal kirlenmeden şüphelenilmesi halinde, olay yerinden rüzgârın tersine doğru 
uzaklaşarak mendil ya da kumaş parçası ile ağız ve burun kapatılarak nefes almaya çalışılır. Açıkta kalan kol 
veya bacaklar kapatılarak güvenli bir bölgeye varsa sığınaklara gidilir.

Acil durum ekipleri olayın yerini ve kimyasal maddenin yayılma alanını belirleyerek kimyasal kirlenmeye 
maruz kalmamış kişileri temiz alana yönlendirir. Kimyasal kirlenmeye maruz kalanlar için sağlık ekipleri ve 
AFAD ekiplerinin gelmesi beklenir. Olaydan etkilenen kişiler için ayrı bir alan da ilk arındırma işlemi için yüz, 
göz ve vücudun açıkta kalan kısımlarını yıkayabilecekleri su ve sabun sağlanmalıdır.  AFAD ekipleri kimyasal 
maddenin yayıldığı alanda özel kıyafetlerini giyerek ölçüm cihazlarıyla kimyasal maddenin değerini ölçerek 
sıcak bölge (kirli), soğuk bölge (temiz) ve ılık bölge (riskli) belirlemesini yaparlar. 

AFAD ekiplerinin talimatları doğrultusunda hareket edilerek bina ve tesislerden çıkmama talimatı verildiyse;

• Kapı, pencere, priz açıklıkları, klima vb. içeri hava girebilecek tüm
sistemler kapatılır.

• Mümkünse pencere ve havalandırmanın bulunmadığı bir odaya
veya alana geçilir.

• Odanın açık bulunan yerleri, izole bant ve plastik örtü ile hava sızdır-
mayacak şekilde kapatılır.

• Lavabo ve tuvaletleri kullanılabilir ancak musluklardan su içilmez.
• Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak açıklamaları takip edi-

lerek verilecek talimatlar çerçevesinde harekât edilir.
• Detaylı analiz için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler haberdar edi-

lerek numune alma işlemi yapılır.
• Kimyasal kirlenmeye maruz kalmış insan, hayvan ve malzemelerin dekontaminasyon (temizleme) iş-

lemlerinin yapılması için dekontaminasyon (temizleme) alanlarının kurulumu AFAD tarafından yapılır.
• Arazi ve bina dekontaminasyon (temizleme) işlemi itfaiye tarafından yapılır.
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KBRN Olaylarında Halk Sağlığına Yönelik Hareket Tarzları

Biyolojik:

• Biyolojik saldırılarda, kullanılacak biyolojik ajanlar; bakteri, toksin ve virüslerdir. Bu ajanlar su, gıda ve
hava yolundan bulaşabilmektedir. Genellikle etkileri ani olarak ortaya çıkmaz. Belirtilerin ortaya çıkışı
günler, bazen de haftalar alabilir. Sebebi bilinmeyen bir hastalıktan dolayı kısa süre içinde birçok kişinin
hastanelere başvurması veya aynı belirtileri göstermesi durumunda biyolojik bir saldırıdan şüphelenil-
melidir.

• Sağlık ekipleri bilgilendirilerek olay yerine gelmeleri sağlanır.
• Biyolojik ajanlara maruz kalan kişiler sağlık ekiplerince karantinaya alınır.
• Olaya müdahale eden ekipler kişisel koruyucu ve ekipman giyerler.
• Biyolojik saldırılara maruz kalan kişiler ambulanslar vasıtasıyla uygun hastanelere sevkleri yapılır.
• Biyolojik saldırıdan sonra kişilerin, eşyaların, yiyeceklerin, suların, bina ve arazilerin temizlenmesi sağ-

lanmalıdır. Yiyecekler ve içecekler tıbbi kontrole tabi tutulmalıdır.

Radyolojik ve Nükleer: 

• Radyolojik ve Nükleer saldırı veya kirlenmeden şüphelenilmesi halinde, olay yerinden rüzgârın tersine
doğru uzaklaşarak mendil ya da kumaş parçası ile ağız ve burun kapatılarak nefes almaya çalışılır.

• Açıkta kalan kol veya bacaklar kapatılarak güvenli bir bölgeye varsa sığınaklara gidilir.
• Sığınak olmaması halinde, sığınak olarak kullanılacak bir alanın tüm kapı ve pencere boşlukları ile ha-

valandırmalar kapatılır.
• Eğer kirlenmeye maruz kalındıysa, sığınılan alana girilmeden önce kıyafetler çıkarılarak, koruyucu kap

veya torbaya bırakılarak kapatılır ve sığınılan alana sokulmaz.
• Sabun ve su kullanarak eller, yüz, saçlar, burun ve kulaklar iyice yıkanır. Mümkünse tüm vücut yıkanır.
• Acil durum ekipleri olayın yerini ve radyoaktif/nükleer yayılma alanını belirleyerek kimyasal kirlenme-

ye maruz kalmamış kişileri temiz alana yönlendirir.
• Kirlenmeye maruz kalanlar için sağlık ekipleri ve AFAD ekiplerinin gelmesi beklenir.
• AFAD ekipleri radyoaktif/nükleer yayıldığı alanda özel kıyafetlerini giyerek ölçüm cihazlarıyla kimyasal

maddenin değerini ölçerek sıcak bölge (kirli), soğuk bölge (temiz) ve ılık bölge (riskli) belirlemesini
yaparlar.

• Detaylı analiz için TAEK (TENMAK) ten gelen ekip numune alma işlemini yapar.
• Kirlenmeye sebebiyet veren malzemenin arındırılması işlemi TAEK (TENMAK) tarafından yapılır.

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması

Tehlikeli maddeler taşınması insan sağlığına, güvenliğe ve mala belirli bir oranda risk getirebilen mad-
delerdir. Hava taşımacılığı açısından tehlikeli maddelerin taşınması halinde teknik talimatlar doğrultusunda 
yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştiren personeller ve kurtarma personellerine vereceği zararlar 9 
grupta toplanmıştır.
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Tehlikeli Maddelerin Yarattığı Tehlikelere İlişkin Belirlemeler

• Tehlikeli maddelerin hava yolu ile taşınmasında, yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştiren perso-
neller ve kurtarma personellerine vereceği zararlar için gerekli önlemler belirlenmiştir. Tehlikeli mad-
delerin, ambalajlarının işaretlenmeleri, etiketleri ve sevkiyatlarına ilişkin bilgiler taşıma dokümanların-
da belirtilmelidir.

• Ambalaj İşaretlemesi ve Etiketlemesi: Tehlikeli maddelerin ambalajlarına, Tam Sevkiyat Adı, mad-
denin içeriğini belirten Birleşmiş Milletler (UN) rakamları, 100x100 mm kare şeklinde, belirgin sembol
ve renkte olacak şekilde ambalajın üzerine birden fazla olacak şekilde etiketlemelerin yapılması ge-
rekmektedir.

• Taşıma Dokümanları: Tehlikeli maddelerin sevkiyatını yapacak göndericinin, uçak işleticisine taşınacak
tehlikeli maddeye ilişkin bilgileri içeren taşıma dokümanı sunması gerekmektedir. Bu dokümanlarda
sevkiyat edilecek tehlikeli maddenin adı, tehlike sınıfı, bölüm numarası, UN numarası gibi bilgilerin yer
alması gerekir. Uçak işleticisi göndericiden temin etmiş olduğu doküman doğrultusunda, kaptan pilota
tehlikeli maddenin içeriği ve uçak içerisindeki yerine ilişkin bilgilendirmede bulunur.

• Uçuş Sırasında Acil Durum Olması Durumunda Kaptan Pilotun Bilgi Vermesi: Uçuş anında acil du-
rum meydana gelmesi halinde kaptan pilot, havalimanı otoritesi ile kurtarma ve yangınla mücadele
personeline aktarılması için hava trafik ünitesine uçakta taşınan tehlikeli maddenin sevkiyat adı, sınıfı,
ek riskler, Sınıf 1’e uygunluğu, tehlikeli maddenin miktarı ve uçak içerisinde bulunduğu alanı içermeli-
dir. Uçuş ekibi tarafından uzun mesaj gönderilmesi mümkün değilse, tehlikeli maddenin UN numarası
bildirilir.

Tehlikeli Maddelerin Oluşturduğu Acil Durumlar

• Yangınlar: Pek çok tehlikeli madde türü (örneğin yanıcı sıvılar) hava aracı yangınlarında yanarak mey-
dana gelmiş olan yangının büyümesine katkısı olmadan yangın içinde tükenir. Ambalajlanan az tehlikeli
maddeler (özellikle tipik yolcu uçaklarında taşınanlar) ve yüksek tehlikeli maddelerin uçakta taşınması
kurtarma ve yangınla mücadele personeli için risk oluşturmasına neden olmazlar. Kurtarma ve yangınla
mücadele ekipleri, koruyucu giysiler ve solunum aparatlarını kuşanarak müdahalelerde bulunmalıdırlar.
Kurtarma personeli ayakta, duman, buhar ve tozun dışında kalmalıdır.

• Patlayıcılar: Yolcu veya kargo uçakları ile taşınmasına izin verilen patlayıcılar alevli ve patlamalı yan-
gınlar çıkarabilmeleri riskini taşırlar. Patlayıcıların ambalajları yangın nedeni ile bozulmadıysa patlama
riski ambalaj içerisinde kalarak, önemli boyut ve tipte parçalara ayrılması beklenmez. Yolcu uçaklarında
sevkiyatı yapılan patlayıcı maddeler küçük yangınlar çıkma riski taşırlar ancak paketin içinde bulunan
muhteviyatın patlaması dış yangınlara sebep olmaz. Patlayıcıların ambalajları yangın ve patlama nede-
ni ile bozulması, yangınla mücadele personeline ciddi şekilde zarar vermezler.

• Radyoaktif Materyaller: Radyoaktif maddelerden meydana gelmiş olan yangınlar ile toksit madde-
lerden meydana gelmiş olan yangınlar ile aynı kategoride değerlendirilmelidir. Kurtarma personelinin
kullanmış oldukları standart koruyucu giysiler ve solunum cihazları, radyoaktif kirlenmeye karşı belli
oranda koruma sağlar ancak radyoaktif madde ile direk temas olmamalıdır. Radyoaktif maddelerden
kaynaklı yangınlara müdahalede, köpük, su veya kuru kimyevi tozların kullanılması, radyoaktif madde-
lerin kaza alanına yayılmasına neden olur.

• Dökülme ve Sızıntılar: Hava araçları yangınlarında yanmayan veya yangından etkilenmemiş tehlikeli
madde paketleri, kaza yerinde hasar görmüş ya da sızıntı yapmış olabilirler. Hasar görmüş ya da sızıntı
yapmış tehlikeli madde paketleri, uçakta bulunanlara ve kurtarma personelinin yaralanmalarına ya
da sağlıklarının bozulması riski taşırlar. Paketler üzerinde yer alan etiketler ve ambalaj işaretlemeleri
tehlikeli maddenin neden olacağı olayların ciddiyetini belirlemede yardımcı olurlar. Kurtarma operas-
yonu tamamlandıktan sonra bu tür paketler için özel önlemler alınmalı ve eğitilmiş personellere görev
verilmelidir.
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Tehlikeli Maddelerin Oluşturduğu Acil Durumlar

Radyoaktif Maddeler: Radyoaktif maddelerden şüphelenilmesi halinde aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

• Kaza yerine en yakın atom enerjisi, askeri üs ve AFAD birimleri haberdar edilerek, meydana gelen ka-
zaya bu ekipler müdahalede bulunurlar.

• Kirliliğin yayılma riskini azaltmak için yaralı insanlar battaniyelere sarılmalı ve nakil ekiplerine yaralının
radyoaktif kirlenmeye maruz kaldığı bildirerek uygun hastaneye sevki sağlanır.

• Radyoaktif maddelere temas etmiş kişiler, radyolojik ekipler tarafından muayene olacakları zamana
kadar tecrit edilmelidirler.

• Şüpheli maddeler, radyolojik ekipler tarafından incelenip zararsız olduklarına karar verilinceye kadar
dokunulmamalıdır.

• Kaza alanında kullanılan giysi ve malzemeler radyolojik ekipler tarafından kontrol edilene kadar izole
edilmelidir.

• Kaza alanındaki materyaller ile temas etmiş gıda maddeleri ve içme suyu kullanılmamalıdır.

• Özel giysiler ile donanmış kurtarma ve yangınla mücadele personeli dışındaki kişiler kaza mahallinden
uzaklaştırılmalıdır.

• Referans hastaneye radyoaktif maddelerin mevcudiyeti bildirilerek hastanede uygun radyoaktif arınma
bölgeleri oluşturulmalıdır.

• Radyoaktif madde paketleri kordonla çevrilerek açıktaki materyaller plastik çarşaflar veya katranlı mu-
şambalarla kapatılarak rüzgâr ya da yağmurla dağılımı önlenmelidir.

Hava Trafik Ünitesince Uygulanacak İşlemler

Hava aracı uçuş ekibi veya farklı kaynaklardan alınan ihbarlar doğrultusunda; 

• ARFF ünitesine;

• Hava aracının tipi,

• İnişin gerçekleştirileceği pist ve tecrit
edilmiş park alanı,

• Olaya özgü durum,

• Hava aracının iniş zamanı,

• Uçaktaki yolcu sayısı ve durumları,

• Yakıt miktarı,

Hava aracındaki tehlikeli maddenin mik-
tarı, konumu ve tehlikeli madde hakkında 
bilgilendirme yapar. 

Sonrasında;

• Havalimanı yöneticisine,

• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğüne,

• Havalimanı Sağlık Birimine,

• Hava Seyrüsefer Sorumlusuna olayla ilgili ilk bilgilendirmeyi yapar.

• Olay AIM birimince FIC ünitesine ve Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Havacılık Bilgi Yönetimi Müdür-
lüğüne bildirilir.

Divert söz konusuysa; Hava Trafik Ünitesinden, uçağın çağrı adı, uçağın tipi, kalkış ve iniş havalimanı 
bilgileri alınarak “DIVERT” mesajı ilgili adreslere AFTN tarafından gönderilir.
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ARFF Ünitesince Uygulanacak İşlemler

• Olayın hava aracı, bina ve tesislerde
meydana gelmesi halinde yeterli
miktarda personel ve araçlarla ile
olay yerine intikal eder.

• Kurtarma personeli tehlikeli mad-
deler ve KBRN nedeniyle meydana
gelen acil durumlarda kullanılmak
üzere mevcut bulunan kişisel ko-
runma ekipmanı (PPE) arındırma
işlemine tabi tutulduktan sonra
giyinerek kendi güvenliğini sağlar.

• Olay yerinin güvenliğini sağlaya-
rak havalimanı yöneticisi ile irtiba-
ta geçerek TAEK (TENMAK), AFAD
vb. yetkili kuruluşlardan yardım
talebinde bulunulur.

• Dekontaminasyon alanları oluşturularak AFAD ekipleri kimyasal maddenin yayıldığı alanda özel kıya-
fetlerini giyerek ölçüm cihazlarıyla kimyasal maddenin değerini ölçerek sıcak bölge (kirli), soğuk bölge
(temiz) ve ılık bölge (riskli) belirlenmesini yaparlar.

• Kimyasal ve biyolojik kirlenmeye maruz kalmış insanlar, hayvanlar ve malzemelerin dekontaminasyon
işlemi AFAD ekiplerince yapılır.

• Yangın meydana gelmesi halinde, yangının farklı alanlara sıçrama tehlikesine karşı gerekli tedbirleri
alarak, protokol yapılan kurum/kuruşlardan yardım talep edilir.

• Kirlenmenin meydana gelmesi halinde riskli alanlara temiz bölgelerden geçişleri engellemeli ve kir-
lenmenin temiz ve kapalı alanlara sirayet etmemesi için gerekli önlemleri AFAD ekipleri ile birlikte alır.

• ADOM talimatları doğrultusunda diğer görevleri yerine getirir.

Havalimanı Yönetimi tarafından Uygulanacak İşlemler
• Mesai saatleri içinde veya dışında yerel ya da merkezi otorite tarafından alınacak acil durum ihbarını

Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü tarafından Havalimanı Yöneticisine bildirir.
• Acil durumun ilanı Havalimanı yöneticisi tarafından Acil Durum Operasyon Merkezine, DHMİ Genel Mü-

dürlüğüne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirir.
• Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin talimatları doğrultusunda Havalimanı Acil Durum Operasyon Merkezi

aktif hale getirerek yeterli personeller ile destekler ve olayın gelişimine göre çalışmalarını yürütür.
• Acil durum deklere eden uçak tecrit edilmiş park alanına çekilir.
• Havalimanı Yöneticisi meydana gelen olayın türüne göre, TAEK (TENMAK), AFAD, Sağlık Ekiplerinden

yardım talebinde bulunur.
• Gelen ekiplerin olay yerine sevklerinde aksamaların yaşanmaması için havalimanı ve apron içerisinde

gerekli tedbirleri alır.
• Olay yerinde gerekli önlemleri alarak kirlenmeye maruz kalmayanların temiz alanlara, kirlenmeye ma-

ruz kalanların karantina altına alınması için AFAD’la koordine eder.
• Sağlık personeli haricindeki yolcu ve personellerin, karantina bölgesinden çıkmasına, girmesine ve

hastalarla ilgilenmesine müsaade edilmez.
• Olay yerinde faaliyette bulunan kurum/kuruluş yetkililerince hasar, yaralı ve ölülere ait bilgileri Havali-

manı yöneticisi DHMİ Genel Müdürlüğüne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aktarır.
• Olay bittikten sonra kullanılan ekipman, malzeme ve kıyafetlerin imhası veya yetkili kuruluşlarca arın-

dırılma işlemlerini koordine eder.
• Olaydan etkilenen hava aracı şirketine, sahibine veya temsilcine bilgi verir.
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ADOM Başkanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında meydana gelecek olaylarla ilgili havalimanı yöneticisinden almış
olduğu bilgileri İl Valiliği, İç İşleri Bakanlığı ve ilgili makamlara iletir.

• Acil Durum Planı hükümleri doğrultusunda görev sorumlulukları, ilgili mevzuat ve alacağı talimatlara
göre hareket eder.

• Mülki İdare Amiri, gerek görmesi halinde Acil Durum Operasyon Merkezini oluşturarak Acil Durum Ope-
rasyon Merkezi Başkanı olarak sevk ve idare eder.

• Olayla ilgili tüm bilgileri Acil Durum Operasyon Merkezi üyeleriyle değerlendirerek gerekli çalışma ve
faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce Uygulanacak İşlemler

• Olayın meydana gelmesi ile birlikte İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Mülki İdare Amirliğine bilgi verir.
İhtiyaç olması halinde personel ve teçhizat talebinde bulunur.

• İlgisiz kişilerin olay mahalline girmesine izin vermez ve basın mensuplarının güvenlikli bir mesafeden
görevlerini yapmalarını sağlar.

• Olay mahallindeki güvenlik önlemlerinden sorumlu olup, sağlık, itfaiye ve protokol yapılan kurum/ku-
ruluşlardan gelecek olan ekiplerin olay yerine ulaşmaları için Havalimanı yönetimi ile koordineli çalışır.

• Karantina bölgesine sağlık personeli ve teknik uzmanlar haricinde ilgisiz kişilerin, girip çıkmasına ve
hastalarla ilgilenmesine müsaade etmez.

• Teknik uzmanların güvenli ve rahat çalışabilmeleri için gerekli önlemleri alarak uçak çevresinde güvenli
bölge oluşturur.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından alınan kararları ve tedbirleri alır.

İl/İlçe Jandarma Komutanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve diğer kurum/kuruluşlar ile koordineli şekilde çalışır.

• İl/İlçe Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezi vasıtasıyla sağlık ekiplerin olay mahalline intikallerine
yardımcı olur.

• Kendi sorumluluk bölgesinde güvenlik önlemlerini artırır, denetim ve kontrolleri sıklaştırır.

• İhtiyaç olması halinde arama-kurtarma faaliyetleri içinde yer alır.

• Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerini yürütür.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.

Diğer Kurum/Kuruluşlarca Uygulanacak İşlemler

• AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri olayın türüne ve durumuna göre personel ve teçhizatıyla hazır bulunur.

• İhtiyaç olması halinde protokol yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın havalimanında hizmet veren kuru-
luşların personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılır.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda ve yürürlükteki
mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemlerini yapmakla yükümlüdürler.
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6- (Hava Aracı operasyonlarının Önemli Ölçüde Aksamasına Yol Açabilecek
Düzeydeki Bina-Tesis, Donanım, Araç ve Uçak Yangınları)

Havalimanında Meydana Gelebilecek Birleşik Acil Durumlarda Uygulanacak İşlemler

• Havalimanında PAT sahalarında, hava aracı ile hava ara-
cının, hava aracı ile akaryakıt ikmal aracının, hava aracı
ile bina tesislerin ve hava aracı ile yer hizmetleri araçla-
rından dolayı birleşik kazalar, yangınlar ve bunların so-
nucunda acil durumların meydana gelmesi halinde, Acil
Durum Planı uygulamaya konularak kurum/kuruluş ve
birimlerin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

Hava Trafik Ünitesince Uygulanacak İşlemler;

Alınan ihbar sonrası; ARFF ünitesine;

• Kaza, kırım ve yangının meydana geldiği yer,
• Olaya özgü durum,
• Olaya karışan hava aracı veya araçların tipi,
• Biliniyorsa hava araçlarındaki yolcu sayısı,
• Yakıt miktarları,
• Araçlarda tehlikeli madde miktarı ve konumu,

Sonrasında,

• Havalimanı Yöneticisine,
• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğüne,
• Havalimanı Sağlık Birimine,
• Hava Seyrüsefer Sorumlusuna olayla ilgili ilk bilgilendirmeyi yapar.

Olaydan etkilenen PAT sahalarını kısmen veya tamamen uçuş ve trafiğine kapatır. 

Meydana gelen kaza kırım, uçuş emniyetini olumsuz yönde etkilemesi halinde PAT sahaları kısmi veya 
tamamen uçuş trafiğine kapatılarak NOTAM’lanır.

ARFF Ünitesince Uygulanacak İşlemler;

Hava trafik ünitesi veya başka haber kaynağından kaza kırım ihbarı alınması halinde ARFF Ünitesi;

• Alınan ihbar doğrultusunda yeterli miktarda personel, araç ve teçhizat ile olay mahalline hareket ede-
rek çalışmalarını başlatır.

• Kaza kırım alanında gerekli tedbirleri alarak, yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarını yürütür.
• İhtiyaç olması halinde havalimanı içindeki kurum/kuruluşlar veya protokol yapılmış kurum/kuruluşlar-

dan yardım talebinde bulunur.
• Kaza kırım ve yangınlarda olay yerine ilk gidecek ARFF birimi olacağından ARFF Sorumlusu geçici olarak

yetkilidir. Olay Yeri Amirinin olay yerine gelmesiyle bu yetkiyi devreder.
• Kaza kırımlarda etkilenen yolcu ve personellerin tahliye edilmelerine yardımcı olarak güvenli alanlara

yönlendirilmesini sağlar.
• Sağlık ekipleri tarafından triyaj uygulamasına ve kazazedelerin tıbbi bakım sahasına taşımasına yar-

dımcı olur.
• Olay Yeri Amiri ile koordineli çalışılarak görevi ile ilgili verilecek diğer talimat ve emirleri yerine getirir.
• Protokol yapılan kurum/kuruluşlardan gelen itfaiye birimlerini sevk ve koordine eder.
• Gerekli form ve raporları tanzim eder.
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Havalimanı Yönetimince Uygulanacak İşlemler

• Acil durumun ilanı Havalimanı yöneticisi tarafından Acil Durum Operasyon Merkezini aktif hale getirir,
DHMİ Genel Müdürlüğüne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirir.

• Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin talimatları doğrultusunda Havalimanı Acil Durum Operasyon Merke-
zini aktif hale getirerek yeterli personeller ile destekler ve olayın gelişimine göre çalışmalarını yürütür.

• Havalimanına gelmekte olan hava araçlarının bilgilendirilmesini Hava Trafik Ünitesi aracılığıyla yerine
getirir.

• Kaza kalıntılarının yerini belirlemek ve etkilenen alanın incelenip fotoğraflanması için gerekli çalışma-
ları yaptırır.

• Meydana gelen kaza kırım, uçuş emniyetini olumsuz yönde etkilemesi halinde PAT sahaları kısmi veya
tamamen uçuş trafiğine kapatılarak NOTAM’lanır.

Havalimanı Sağlık Birimince Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı sağlık birimi ve ekipleri ihbar sonrası olay yerine yakın bir bölgede malzeme ve personeli
ile hazır bulunur.

• Olaydan etkilenen yolcu ve personellere ilk müdahaleyi yapar.
• İhtiyaç olması halinde protokol yapılan kurum/kuruluşlardan yardım talebinde bulunarak gelen sağlık

ekiplerinin koordine yönlendirmelerine sağlar.
• Tasnifi yapılan yaralılar güvenli alanlara taşınarak önceliklerine göre hastanelere sevklerini sağlar.
• Ölülerin tasnifi ve nakli ile ilgili yapılacak çalışmalarda yer alarak güvenlik güçleri ile koordineli çalışır.
• Ölüler ve yaralı olarak hastaneye sevk edilenlerin kayıtları düzenli bir şekilde tutulur.
• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.

ADOM Başkanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında meydana gelecek olaylarla ilgili havalimanı yöneticisinden almış
olduğu bilgileri İl Valiliği, İç İşleri Bakanlığı ve ilgili makamlara iletir.

• Acil Durum Planı hükümleri doğrultusunda görev sorumlulukları, ilgili mevzuat ve alacağı talimatlara
göre hareket eder.

• Mülki İdare Amiri, gerek görmesi halinde Acil Durum Operasyon Merkezini oluşturarak Acil Durum Ope-
rasyon Merkezi Başkanı olarak sevk ve idare eder.

• Olayla ilgili tüm bilgileri Acil Durum Operasyon Merkezi üyeleriyle değerlendirerek gerekli çalışma ve
faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce Uygulanacak İşlemler

• Olayın meydana gelmesi ile birlikte İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Mülki İdare Amirliğine bilgi verir.
İhtiyaç olması halinde personel ve teçhizat talebinde bulunur.

• İlgisiz kişilerin olay mahalline girmesine izin vermez ve basın mensuplarının güvenlikli bir mesafeden
görevlerini yapmalarını sağlar.

• Olay mahallinde yağmalama, hırsızlık, izdiham ve kargaşa yaşanmaması için gerekli önlemleri alır.
• Personel, yolcu ve mürettebata ait bagajların kaybolması ve çalınmasına yönelik tedbirler alarak, ba-

gajların tespiti, muhafazası ve sahiplerine teslim işlemlerini yerine getirir.
• Ölülerin tasnifi ve nakli için sağlık birimleri ile koordineli çalışır.
• Olay mahallindeki güvenlik önlemlerinden sorumlu olup, sağlık, itfaiye ve protokol yapılan kurum/ku-

ruluşlardan gelecek olan ekiplerin olay yerine ulaşmaları için Havalimanı yönetimi ile koordineli çalışır.
• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından alınan kararları ve tedbirleri alır.
• Acil Durum Operasyon Merkezinin sekretarya işlemlerini yürütür.
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İl/İlçe Jandarma Komutanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve diğer kurum/kuruluşlar ile koordineli şekilde çalışır.
• İl/İlçe Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezi vasıtasıyla İtfaiye, Sağlık ve diğer ekiplerin olay mahalli-

ne intikallerine yardımcı olur.
• Kendi sorumluluk bölgesinde güvenlik önlemlerini artırır, denetim ve kontrolleri sıklaştırır.
• İhtiyaç olması halinde arama-kurtarma faaliyetleri içinde yer alır.
• Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerini yürütür.
• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.

Diğer Kurum/Kuruluşlarca Uygulanacak İşlemler

• İhtiyaç olması halinde protokol yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın havalimanında hizmet veren ku-
rum/kuruluşların personel, araç ve teçhizatlarından yararlanılır.

• Havalimanı imkânlarının yetersiz kalması ya da farklı bir hizmete ihtiyaç duyulması halinde Acil Durum
Operasyon Merkezi Başkanlığınca protokol yapılan kurum/kuruluşlardan yardım talep edilir.

• Kurum/kuruluşlar Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanlığının emir ve talimatlarına göre kendi so-
rumluluk alanlarında hizmetlerini yerine getirirler.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda ve yürürlükteki
mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemlerini yapmakla yükümlüdürler.

Bina-Tesis Yangınlarında Uygulanacak İşlemler

• Havalimanlarında tesis edilmiş bina tesislerinde
meydana gelebilecek yangınlarda can ve mal kay-
bının önlenmesi ve söndürülmesi, yangın öncesi
ve yangın anında alınacak tedbirlere ilişkin orga-
nizasyon, eğitim ve denetim esasları DHMİ Genel
Müdürlüğü Bina ve Tesislerin Yangından Korunması
Yönergesine göre belirlenir.

• Havalimanlarında hizmet veren kurum/kuruluşlar,
söz konusu talimat doğrultusunda yangından ko-
runma tedbirlerini almak zorundadırlar.

Yangın: Yeterli miktarda ısı, oksijen ve yanıcı mad-
denin bir araya gelerek kimyasal reaksiyon meydana 
getirmesine yanma, olayın kontrol dışına çıkarak devam 
etmesine ise yangın denir. 

Yangın çeşitleri;

• A Sınıfı Yangınlar: Ağaç ve mamulleri, kumaş ve
mamulleri ile kâğıt plastik, asfalt gibi malzemelerin
yangınıdır.

• B Sınıfı Yangınlar: Benzin, mazot, fuel-oil, alkol ve
yağlama yağlarının yangınlarıdır.

• C Sınıfı Yangınlar: Asetilen, propan, hidrojen, bütan
gibi gazlarla, dinamit gibi patlayıcı özelliğe sahip
malzemelerin yangınlarıdır.

• D Sınıfı Yangınlar: Magnezyum, potasyum, alümin-
yum, sodyum, titanyum ve çinko gibi metallerin yangınıdır.
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Genel Sorumluluklar ve Yasaklar

• Yangını Haber Verme: Havalimanı bina tesisleri ile kuru/kuruluşlara tahsis edilen hizmet bina ve te-
sislerinde yangın çıkması halinde, bu alanlarda görev yapan personeller durumu ARFF Alarm Ofisi 2222
nolu telefon aranarak, yangının meydana geldiği yeri kısa ve öz ifadeler ile doğru tarif ederek haber
vermeleri zorunludur.

• Yangın Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Havalimanı bina tesisleri ile kurum/kuruluşlara tahsis edilen
hizmet bina ve tesislerde bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak,
bozmak, kırmak veya kullanılmayacak hale getirmek, cihaz ve tesisatlarına kullanımı engelleyecek
önünü kapatmak yasaktır.

• Bina/Tesis Önünün Açık Bulundurma: Bina ve tesislerde meydana gelen yangınlarda, bina tesislerin
giriş ve çıkışları ARFF araçlarının müdahalesini kolaylaştırmak için  “park yasağı” konulur ve bu husus
trafik levha ve işaretleriyle gösterilir.

• İhbar Telefonu: Havalimanı bina tesisleri ile kurum/kuruluşlara tahsis edilen hizmet binalarında portatif
yangın söndürücüler ile yangın dolaplarının bulunduğu yerlere, ARFF yangın ihbar telefon numarasının
yazılması zorunludur. (Örnek: YANGIN:2222 gibi)

• ARFF Amirinin Talimatlarına Uyma Zorunluluğu:
ARFF Ekiplerinin, yangınlara müdahale esnasında
ARFF amirinin can ve mal güvenliğini korumaya
yönelik vereceği karar ve talimatlara tüm perso-
nellerin uyma zorunluluğu vardır.

• ARFF Ünitesi ile İşbirliği: Bina tesislerde yangın
talimatında belirlenen ekipler ARFF ekiplerinin gö-
revlerini yerine getirmesine yardımcı olurlar.

ARFF Ünitesince Uygulanacak İşlemler

• Hava Trafik Ünitesi veya başka haber kaynağından bil-
dirilecek ihbar sonrası yeterli personeli araç ve malze-
meyle olay yerine intikal eder.

• İhtiyaç olması halinde protokol yapılan kurum/kuruluş-
larda yardım talebinde bulunur.

• Mahsur kalan yolcu ve personellerin tahliyesini yapa-
rak güvenli alanlara götürülmesine yardımcı olur.

• Yangının akaryakıt istasyonları ve depolarına sıçrama
tehlikesine karşın gerekli tedbirleri alır.

• Tahliye anında kargaşa ve izdiham yaşanmaması için gerekli önlemleri alır.

• ADOM talimatları doğrultusunda diğer görevleri yerine getirir.

Havalimanı Yönetimince Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında yerel ya da merkezi otorite tarafından alınacak acil durum ihbarını
Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğü tarafından Havalimanı Yöneticisine bildirir.

• Acil durumun ilanı Havalimanı yöneticisi tarafından Acil Durum Operasyon Merkezine, DHMİ Genel Mü-
dürlüğüne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirir.

• Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin talimatları doğrultusunda Havalimanı Acil Durum Operasyon Merkezi
aktif hale getirerek yeterli personeller ile destekler ve olayın gelişimine göre çalışmalarını yürütür.

• Havalimanında bulunan hava aracı sahiplerinin durumdan haberdar edilmesini sağlar.

• Havalimanına gelmekte olan hava araçlarının bilgilendirilmesini Hava Trafik Ünitesi aracılığıyla yerine getirir.
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ADOM Başkanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Mesai saatleri içinde veya dışında meydana gelecek olaylarla ilgili havalimanı yöneticisinden almış
olduğu bilgileri İl Valiliği, İç İşleri Bakanlığı ve ilgili makamlara iletir.

• Acil Durum Planı hükümleri doğrultusunda görev sorumlulukları, ilgili mevzuat ve alacağı talimatlara
göre hareket eder.

• Mülki İdare Amiri, gerek görmesi halinde Acil Durum Operasyon Merkezini oluşturarak Acil Durum Ope-
rasyon Merkezi Başkanı olarak sevk ve idare eder.

• Olayla ilgili tüm bilgileri Acil Durum Operasyon Merkezi üyeleriyle değerlendirerek gerekli çalışma ve
faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

Havalimanı Sağlık Birimince Uygulanacak İşlemler

• Sağlık birimi ve ekipleri olay bildirimi sonrasında tüm hazırlıklarını yaprak hazır beklerler.

• Tasnifi yapılan yaralılar güvenlikli bölgeye taşınarak ilk müdahaleleri yapılır ve önceliklerine göre has-
tanelere sevkleri yapılır.

• Ölülerin nakillerinin yapılması için güvenlik güçleriyle koordine halinde olurlar.

• Ölü ve yaralı olarak hastanelere sevk edilenlerin kayıtları düzenli bir şekilde tutulur.

• İhtiyaç olması halinde protokol yapılan kurum kuruluşlardan yardım talep eder

• Yardıma gelen sağlık ekiplerini koordine eder ve yönlendirir.

• Acil Durum Operasyon Merkezinin talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce Uygulanacak İşlemler

• Olayın meydana gelmesi ile birlikte İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Mülki İdare Amirliğine bilgi verir.
İhtiyaç olması halinde personel ve teçhizat talebinde bulunur.

• İlgisiz kişilerin olay mahalline girmesine izin vermez ve basın mensuplarının güvenlikli bir mesafeden
görevlerini yapmalarını sağlar.

• Ölülerin tasnifi ve nakli için sağlık birimleri ile koordineli çalışır.

• Olay mahallindeki güvenlik önlemlerinden sorumlu olup, sağlık, itfaiye ve protokol yapılan kurum/ku-
ruluşlardan gelecek olan ekiplerin olay yerine ulaşmaları için Havalimanı yönetimi ile koordineli çalışır.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından alınan kararları ve tedbirleri alır

İl/İlçe Jandarma Komutanlığınca Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve diğer kurum/kuruluşlar ile koordineli şekilde çalışır.

• İl/İlçe Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezi vasıtasıyla yardım ekiplerinin olay mahalline intikallerine
yardımcı olur.

• Kendi sorumluluk bölgesinde güvenlik önlemlerini artırır, denetim ve kontrolleri sıklaştırır.

• İhtiyaç olması halinde arama-kurtarma faaliyetleri içinde yer alır.

• Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerini yürütür.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.

• Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü koordinesinde, çevre emniyetinin alınması, olay yerinde bulunan
ilgisiz kişilerin uzaklaştırılması, yetkisiz kişilerin olay mahalline girmesini engeller.
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7- Pist, apron ve/veya taksiyoluna 4 metrekarelik bir alanına yakıt yayılması
ve/veya 20 litre üzeri miktarda yakıt dökülmesi

Hava Trafik Ünitesince Uygulanacak İşlemler

İhbarın Hava Trafik Ünitesine yapılması halinde Hava Trafik Ünitesince aşağıda yer alan işlemler başlatılır. 

• ARFF ünitesine,

• Apron Yönetim Servisine,

• Havalimanı Yöneticisine,

• Havalimanı Nöbetçi Müdürlüğüne,

• Havalimanı Sağlık Birimine,

İlk bilgilendirmeyi yaptıktan sonra ARFF Ünitesine;

• Yakıtın döküldüğü sahanın konumu,

• Yakıt dökülmesinin oluş saatini,

• Hava aracının tipini,

• Hava aracı şirketinin ismi,

• Hava aracındaki yolcu ve uçuş ekibinin sayısı,

• Hava aracının yakıt durumu

• Hava aracında tehlikeli maddenin olup olmadığını bildirir.

Yakıt dökülmesinin meydana gelmiş olduğu PAT sahasında hava araçlarının hareketlerine kısıtlama geti-
rerek araç trafiği en aza indirilir.

• Havalimanlarında gerçekleştirilen hava aracı
operasyonlarında PAT sahalarına yakıt dö-
külmesi veya yakıt dökülmesinden şüphe-
lenilmesi bilgisi yakıt ikmal personeli, uçuş
ekibi veya yer hizmetleri personellerinden
ihbar alınabilir.

• Olay bölgesindeki gerçekleştirilen faaliyet-
ler sonlandırılarak çalışan araçlar durdurulur
ve trafik akışı kesilir.

• Yetkililer olay yerine gelene kadar yakıtın
döküldüğü alana yaklaşmasına ve girmesi-
ne izin verilmez.

• Olay bölgesinde görev yapan personeller
ve uçuş ekibi uyarılarak alevlenmeyi tetik-
leyecek cep telefonu, çakmak, kibrit, fotoğ-
raf makinesi vb. şeylerin kullanılmasına izin
verilmez.

• Motorlu ve elektrikli ekipmanların motorları
çalıştırılmadan olay yerinden uzaklaştırılır.



590

ARFF Ünitesince Uygulanacak İşlemler

ARFF Ünitesi, bu tür olayları yakıt ikmal personeli, yer hizmet-
leri personelleri veya apron memurları tarafından ihbar alabilir. 
ARFF ünitesi hava trafik ünitesini olay hakkında bilgilendirerek;

• Yeterli miktarda personel, araç, malzeme ve ekipmanları ya-
kıtın dökülmüş olduğu alana sevk edilir.

• İhtiyaç olması halinde dökülen yakıtın yüzeyine köpük uygu-
layarak yangın çıkmasına karşı tedbirler alınır.

• Akaryakıt İkmal kuruluşlarında bulunan spill kit, delinme kiti
ve emiş pompası ile dökülen yakıt sızıntısı temizleninceye
kadar emniyet tedbirine devam eder.

• Yakıt sızıntısı temizlendikten sonra gerek görülmesi halinde
döküntünün meydana geldiği alan tazyikli su ile yıkanır.

Akaryakıt İkmal Kuruluşlarınca Uygulanacak İşlemler

Yakıt dökülmesinin kaynağı araştırılmadan aşağıdaki işlemler yapılır.

Yakıtın Dökülme Anında;

• Yakıt ikmali durdurulur,
• Hidrant release valfi çalıştır ve EMERGENCY STOP’A (ACİL DURDURMA) basılır.
• Uçak ekibi konu hakkında bilgilendirilir.
• Zaman kaybetmeksizin ARFF ünitesine haber verilir.

Yakıtın Dökülme Sonrasında;

• Yakıt dökülmesine neden olan sorunun ortadan kaldırıl-
masına çalışılır.

• Yakıt dökülmesi delinme nedeniyle gerçekleşmesi halin-
de delinme kiti kullanılarak yakıt akışı durdurulur.

• Yakıtın drenaj kanallarına ve toprak zemine sızmasını ön-
ler.

• Yakıt araçlarında bulunan spill kit (yakıt dökülme kiti)
kullanılır.

• Spill kit içinde bulunan sosisler ve temizleme bezleri va-
sıtası ile yakıt döküntüsü olan alanın temizlenmesi sağ-
lanır.

• Dökülme alanındaki ikmal aracının motoru çalışmıyorsa te-
mizlik bitinceye kadar çalıştırılmaz.

• Dökülme bölgesinde yangın çıkması halinde ikmal aracı ça-
lıştırılarak olay yerinden araç uzaklaştırılır.

• Dökülen yakıtın temizlenmesinden emin oluncaya kadar
yeterli personel müdahale etmek için olay yerinde bekle-
tilir.

• Bir varilden fazla veya müdahalesi güç olacak düzeyde ya-
kıt dökülmesi halinde, Havalimanında hizmet veren yakıt
ikmal kuruluşlarından temizleme için yardım talep edilir.
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Akaryakıt İkmal Kuruluş ve Araçlarında Bulunan Temizleme Malzemeleri

• Spill kit: İçeriği: Sosis, temizleme bezi, eldiven.

• Delinme Kiti: İçeriği: Çeşitli ebatlarda takozlar, ahşap çekiç, yakıta dayanıklı bant ve macun.

• Emiş Pompası: İçeriği: Hava hortumu ve yakıt çekiş hortumu.

Yer Hizmet Kuruluşlarınca Uygulanacak İşlemler

• Uçuş ekibine bilgi vererek pilot aracılığı ile Hava Trafik Ünitesi aracılığıyla ARFF ünitesine ihbar yapılır.

• ARFF ekiplerinin olay yerine ulaşmaları sırasında portatif yangın söndürücüler olay yerine getirilerek
kullanıma hazır halde bekletilir.

• Tüm araçlar susturulur.

• Dökülmenin meydana geldiği alandan ramp aktiviteleri durdurulur.

• Motorlu ve Elektrikli ekipmanlar motor çalıştırılmadan olay yerinden uzaklaştırılır.

• Uçak çevresindeki tüm personele uyarılar yapılarak, alevlenmeyi tetikleyici cep telefonu, çakmak, kib-
rit, fotoğraf makinesi vb. şeylerin kullanıma izin verilmez.

• Yakıtın döküldüğü alan emniyet şeridi çekilerek kapatılır.

Apron Yönetim Birimince Uygulanacak İşlemler

• Dökülen yakıtın tamamen temizlenmesine kadar kıvılcım veya par-
lama çıkarabilecek araç ve teçhizat motorlarının çalışmaları sonlan-
dırılır ve bu alana araç girişine müsaade edilmez.

• Uçak altında görev yapan personelin döküntünün olduğu alandan
uzaklaşması sağlar.

• Döküntünün olduğu alanda yakıt parlaması meydana getirecek cep
telefonu, çakmak, kibrit, fotoğraf makinesi vb. malzemelerinin kul-
lanımına müsaade edilmez.
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Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Birimlerince Uygulanacak 
İşlemler

• Yakıt döküntüsü meydana gelen uçak etrafında gerekli önlemleri alarak, olaya müdahale eden per-
sonellerin haricinde olay yerinde bulunan personel ve araçları olay mahallinden uzaklaştırarak uçağa
yaklaşmalarını önler.

• Olay yerine yakın bölgelerde dökülen yakıtın alevlenmesine sebep olacak araçların ve jeneratörlerin
çalıştırılmasına müsaade etmez.

Havalimanı Sağlık Birimince Uygulanacak İşlemler

• Sağlık birimi ve ekipleri yakıt dökülen alana yakın ve emniyetli bir bölgede hazır bekler.

• Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından talepte olması halinde olay yerine intikal ederek hazır bekler.

• Olaydan etkilenen yolcu ve personellere ilk müdahaleyi yapar.

• Tasnifi yapılan yaralılar güvenli alanlara taşınarak önceliklerine göre hastanelere sevklerini sağlar.

• Destek amaçlı gelen sağlık ekiplerini koordine eder ve yönlendirir.

• Mevcut imkânların yetersiz olması halinde Acil Durum Operasyon Merkezi vasıtasıyla protokol yapılan
kurum/kuruluşlardan yardım gelmesini talep eder.

• Acil Durum Operasyon Merkezi talimatları çerçevesinde görevlerini yürütür.
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8- Hava araçlarının teknik mecburi iniş talepleri ve uçuş emniyetsizliği durumları.
(iniş takımlarının açılmaması, dekomprasyon / kabin basıncı sorunu, kritik
yakıt seviyesinin altına düşme vb.)

Hava araçlarının yaklaşma anlarında meydana gelebilecek olası acil durum 
çeşitleri;

• Kokpitte Yangın veya Duman,

• Elektrik Problemleri,

• APU/Motor Arızası,

• APU/Motor Yangını,

• Hidrolik Problemleri,

• Yakıt Kritiği,

• Frenleme Problemleri,

• İniş Takımları Problemi,

• Arıza, Eksiklik ve Uçuş Güvensizliği,

• Teknik / Mecburi İniş Talepleri,

• Dekomprasyon (kabin basıncı problemi),

• Kuş çarpması,

• Buzlanma,

• Ciddi Hava Türbülansı vb.

• Yapısal Arıza,

Yakıt Kritiği: İlgili bir uçuş için ICAO tarafından belirlenen standartlarda yakıt aldıktan sonra, meteorolojik 
koşullar, yakıt sızıntısı ya da diğer nedenlerden dolayı gideceği meydana emniyetli bir şekilde inişini gerçek-
leştirecek kadar yeterli yakıtının kalmadığı durumu ifade eder.

Yakıt kritiğine neden olan durumlar; uçuş esnasında karşılaşılan rüzgar, kötü hava koşullarından kaçın-
mak isterken daha fazla yol gitmek, yakıt alırken yapılan yanlış hesaplama ve inilecek meydanda yaşanan 
gecikmeler olabilir. 

Pilot ilgili hava trafik otorite-
sine MINIMUM FUEL ve MAYDAY 
FUEL olarak durumunu bildirir. 
MINIMUM FUEL bir acil durum 
değildir fakat her an bir acil du-
rumun ortaya çıkabileceği bek-
lenebilir. İlgili hava trafik otori-
tesi MINIMUM FUEL rapor eden 
uçağa muhtemel ilave gecikme 
varsa bunun bilgisini verecek 
ve pilot buna göre planlaması-
nı yapacaktır. MAYDAY FUEL ise 
bir acil durumdur ve ilgili uça-
ğın ivedi olarak inişini tamam-
laması için yönlendirilmesi ge-
rekmektedir.
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Motor Arızası: Motor arızasının nedeni motorda meyda-
na gelen mekanik problemler olabileceği gibi; yakıt prob-
lemleri, kuş çarpması, volkanik patlamalar, meteorolojik ko-
şullar, buzlanma, türbülans ve basınç problemleri de olabilir. 

Motor arızası olan bir uçak motorunu tekrar çalıştırmak 
için hava akışını hızlandırmak maksadıyla alçalma talep ede-
bilir. Eğer motor arızası giderilemezse en yakın meydana iniş 
planlanmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Kabin Basıncı Problemi: Yerden yükseldikçe basınç ve 
hava yoğunluğu azalır. Uçaklarda kabin içindeki basıncı belirli 
bir seviyede tutan sistemler sayesinde insanların yaşamsal 
fonksiyonları devam etmektedir. Kabinde meydana gelen de-
likler ya da basınç sabitleyici sistemlerde meydana gelen arı-
zalar kabin basıncı probleminin ortaya çıkmasına neden olur. 

Yüksek seviyelerde mevcut oksijen düşer ve vücutta-
ki gazlar genişler. Düşük basınçta kanın oksijenle doyması 
düşer ve dokulara daha az oksijen gider. Basınç düşüşü ani 
olabileceği gibi yavaş yavaş da ortaya çıkabilir. 

2005 yılında Kıbrıs Rum Kesimine ait yolcu uçağında ya-
vaş yavaş ortaya çıkan basınç düşüşünü pilotlar fark ede-
memiş, düşen oksijen sebebiyle maskelerini bile takama-
mışlardır. Kontrolü kaybolan uçak yakıtı bittikten sonra Atina 
yakınlarında kaza kırıma uğramış ve 121 kişi ölmüştür.

Hidrolik Problemi: Teknik bir nedenden ya da kuş çarp-
ması vb. bir çarpmadan dolayı meydana gelebilen ve uça-
ğın kontrolünü etkileyen çok büyük bir problemdir. Hidrolik 
problemi olan bir uçağın pilotu uçağı istediği gibi kontrol 
edemeyebilir. Uçağın flapleri, iniş takımları, aileronları 
kontrol edilemeyebilir. 

Hidrolik problemi yaşayan bir uçak inişe gelirken nor-
malden daha hızlı piste yaklaşır. Hızı düşürmeye yarayan 
flapler kullanılamadığından piste daha hızlı teker koyabilir. 
Hidrolik problemi olan uçağa gereksiz talimatlar verilme-
meli ve pisti uzun karşılayacak şekilde yönlendirilmelidir.

İniş Takımı Problemi: İniş takımları bir uçağın pisten 
kalkması ve piste inişini yapması sırasında gerekli olan en 
önemli teçhizattır. İniş takımının kalkıştan sonra düzgün 
toplanamaması durumunda kalkış yapan uçak gerekli yakıt 
boşaltma işlemini gerçekleştirdikten sonra inişe gelir. İniş 
takımı ile ilgili en önemli problem iniş takımlarının açılma-
masıdır ya da tam yerine sabitlenmemesidir.
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Buzlanma: Meteorolojik olaylardan dolayı or-
taya çıkan ve uçağın havada kalmasını zorlaştıran 
bir hadisedir. Alçak irtifalarda ortaya çıkar. Uçağın 
kanatları ve gövdesi üzerinde donan su parçaları 
uçağın ağırlığını arttıracağından uçağın havada tu-
tunması zorlaşır.

Kuş Çarpması: Uçağın herhangi bir yerine kuş 
çarpması sonucu ortaya çıkabilecek acil durumla-
ra kuş çarpması olayı denir. Kuş çarpması olayında 
ortaya çıkabilecek hasar, uçağın çarpma anındaki 
hızına, kuşun boyutuna ve çarptığı bölgeye göre 
değişmektedir.

Tam Acil Durum (Full Emergency) 

• Hava Trafik Ünitesi tarafın-
dan, havalimanına yakla-
şan hava aracında tehlike-
li bir durum oluşması ve/
veya acil durumdan şüp-
helenilmesi sonucu uçuş
ekibinden almış olduğu
bilgileri, ARFF ünitesine,
Sağlık ekiplerine ve Hava-
limanı Yönetimine bildire-
rek “tam acil durum (full
emergency)”  için uyarılır.

• Tehlikenin önemli bo-
yutlara ulaşması halinde
ARFF ekiplerinin uçak cin-
sine ve maruz kaldığı acil
durumun konusuna bağlı
olarak pist kenarlarında
önceden belirlenerek ha-
zırlıklı olarak beklediği
alanlardır.
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Mahalli Bekleme Durumu (Local Standby) 

• Hava Trafik Ünitesi tarafından, Havalimanına yak-
laşan hava aracının arıza yaptığının bilinmesi veya
arızadan şüphelenilmesinin hava aracının inişi için
sorun yaratmayacağının uçuş ekibinden almış ol-
duğu bilgileri, ARFF Ünitesine, sağlık ekiplerine ve
Havalimanı Yönetimi bildirerek “mahalli bekleme”
durumu için uyarılır.

• Tehlikenin henüz önemli boyutlara ulaşmadığı hal-
lerde ARFF ekiplerinin yangın istasyonu veya yakın
çevresinde hazırlıklı olarak beklediği alanlardır

Uçak Kaza ve Kırım Bölgesi (Aircraft Accident Area) 

Hareket sahaları ve yakınlarında hava aracı kazasının 
meydana geldiği bölgedir. 

Hava Trafik Ünitesince Uygulanacak 
İşlemler

• ARFF Ekiplerini tam acil (full emergency) konu-
sunda bilgilendirerek iniş yapılacak piste en uygun
bekleme noktalarında beklemeleri bilgisini verir,

• ARFF Ekiplerini mahalli bekleme (local standby)
konusunda bilgilendirerek mahalli bekleme alan-
larında hazır beklemeleri bilgisini verir.

ARFF Birimine,

• Hava aracının tipi,

• İnmesi planlanan pist numarası,

• Tahmini iniş zamanı,

• Acil durumun içeriği,

• Bağlı olduğu şirketinin adı,

• Yakıt miktarı,

• Hava aracındaki yolcu sayısı (engelli kişiler de dâhil),

• Herhangi bir tehlikeli madde taşıyıp taşımadığı,

Sonrasında,

• Havalimanı yönetimini,

• Sağlık birimine,

• Hava Seyrüsefer Sorumlusunu bilgilendirir.

Hava Trafik Ünitesi Doc. 4444-Chapter 15 Hava Trafik Kontrol Hizme-
tinde Acil veya Beklenmedik Durumlar Rehberi kapsamında görevini 
yerine getirir.
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AIM Ünitesince Uygulanacak İşlemler

• Divert söz konusuysa; Hava Trafik
biriminden hava aracı çağrı adı, tipi,
kalkış ve iniş havalimanı bilgileri alı-
narak “DIVERT” mesajı ilgili adresle-
re AFTN sistemi üzerinden gönderir.

• Uçuş planlarına yönelik işlemler
gerçekleştirir ve yürürlükteki mev-
zuat hükümleri gereğince kendile-
rine özgü görev ve işlemleri yerine
getirirler.

ARFF ve Sağlık Ünitelerince Uygulanacak İşlemler

• Acil durum ihbarından sonra acil durumun çeşidine göre belirlenen alanlarda pozisyon alırlar.

• Acil durumun mahalli bekleme (local standby) seviyesinden tam acil durum (full emergency) seviyesi-
ne geçmesi halinde pist kenarlarında belirlenmiş bekleme noktalarında yerlerini alırlar.

• Tam acil durumun kaza kırım ile sonuçlanması halinde, havalimanı içi ve yakın çevresinde meydana
gelebilecek kazalarda uygulanacak işlemler yerine getirirler.

• Hava aracının hareket kabiliyetini kaybederek pist üzerinde veya pist dışına çıkması halinde ICAO Doc.
9137 Part 5’te belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanmış Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mü-
cadele Yönergesi ile Havalimanı Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Talimatı çerçevesinde
işlemler uygulanır.

• Acil durumun olaysız sonuçlanması halinde birimler normal faaliyetlerine döner ve form, tutanak vb.
belgeler düzenlenir.

Havalimanı Yöneticisi Tarafından 
Uygulanacak İşlemler

• Havalimanı yönetimi, Acil Durum Operas-
yon Merkezi ve kurum/kuruluşlar acil du-
rumun kaza kırımla sonuçlanması halinde
havalimanı içi ve yakın çevresinde mey-
dana gelebilecek kazalarda uygulanacak
işlemler yerine getirirler.

• Hava aracının pist üzerinde veya pist dı-
şına çıkarak hareket kabiliyetini yitirmesi
halinde, hava aracında bulunan yolcuların
tahliyesi, hava aracının kaldırılması veya
taşınmasında ihtiyaç duyulacak personel,
araç, malzeme ve ekipmanlar Acil Durum
Operasyon Merkezi koordinesinde pro-
tokol yapılan kurum/kuruluşlardan veya
ücreti karşılığında mahalli piyasadan te-
min edilir.
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Acil Durum Tatbikatları ve Değerlendirilmesi
Acil Durum Tatbikatları ve Çeşitleri

SHT – ADP Madde 18 kapsamında Havalimanı İşletmecisi, Havalimanı  acil durum tatbikat uygulamalarına 
ilişkin açıklamalara hazırlayacağı ADP’de yer verir. Bu planda, ADP’ye dahil kuruluşların personelinin müda-
hale şekillerine, farklı acil durum türleri için tatbikat prosedürlerine ve senaryolarına yer verir.

Havalimanları sorumluluk sahalarında meydana gelebilecek uçak kaza-kırımları,  havalimanı sınırları için-
deki bina-tesis yangınları ve SHT-ADP’de yer alan acil durumlarda insan hayatının korunması, kurtarılması, 
maddi kayıpların önlenmesi için kurtarma, sağlık, emniyet ve asayiş tedbirlerinin alınması amacıyla, Havali-
manlarının kendi imkânlarının yetersiz kalması halinde Belediye, Emniyet, Sağlık Kuruluşları ve diğer Resmi 
ve Özel Kuruluşlardan acil durumlarda araç, teçhizat ve personel olarak yapılacak yardımları temin etmek 
için ADP kapsamında yardımlaşma protokolleri yapar.

Acil durumlarda havalimanı sorumluluk sahaları içerisinde meydana gelebilecek acil durumlara müdaha-
le edecek olan gerek havalimanı içerisinde gerekse protokol yapılan kurum/kuruluşlara ait ekiplerin; 

• Havalimanına ulaşım sürelerinin belirlenmesi,

• Kapasitelerini ölçmek (personel, malzeme, ekipman)

• Harekât tarzlarını belirlemek,

• Görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,

• Havalimanı dışından gelen ekiplerin havalimanını tanımaları (hava ve kara tarafı),

• Aksayan hususların tespit edilip önlem alınmasını sağlamak için,

Havalimanı Yöneticisi ADP’de yer alan acil durum türlerini dikkate alarak protokol yapılan kurum/kuruluş-
ların görüş ve talepleri doğrultusunda senaryolar hazırlayarak tatbikatlar düzenlemelidir. 

• Bu tatbikatlar;

• Masaüstü (teorik) tatbikatlar,

• Dar (kısmi) katılımlı tatbikatlar,

• Geniş katılımlı tatbikatlar
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Masaüstü (Teorik) Tatbikatlar

Masaüstü tatbikatlar; dar (kısmi)  ve geniş katılımlı tatbikatlardan 
önce bir koordinasyon tatbikatı olarak düzenlenir.

Bu tatbikat; uygulanacak prosedür, politika, telefon numaraları, radyo 
frekansları ve kilit personelde yapılan değişiklikleri teyit etmek ve müda-
hale zamanlarını kontrol ederek iyileştirme çalışmalarında bulunularak, 
aksaklıkların önüne geçilmesini sağlanır.

• Masaüstü tatbikatlar toplantı salonları veya sahada havalimanı hari-
tası üzerinde kaza yeri seçilerek, her bir katılımcı birimin üst düzey temsilcisinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen basit tatbikattır.

• Harita üzerinde muhtemel bir kaza yeri seçilir ve her katılımcı, müdahale etmek için kendi birimleri-
nin ne gibi faaliyetlerde bulunacağını belirtir. Bu tatbikatta iletişim frekanslarının çakışması, ekipman
yetersizliği, karışık terminoloji ve yetki alanları gibi işlevsel problemlerin ortaya çıkması sağlanacaktır.

• Masaüstü tatbikatlar geniş katılımlı tatbikatta yapılacakların ön hazırlığı olacağı için tatbikatta ortaya
çıkabilecek sorun ve aksaklıklara ilişkin çözümler geliştirilerek ADP’ye dâhil edilecektir.

• Masaüstü tatbikatlar yılda en az iki defa yapılması gerekmektedir. SHT-ADP Talimatı çerçevesinde geniş
katılımlı tatbikatın yapılmış olduğu yılda yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

• Yapılacak masaüstü tatbikatlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve görsellerin bir sureti tatbikatın yapılma-
sından 1 ay sonra DHMİ Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Dar (Kısmi) Katılımlı Tatbikatlar

• Dar katılımlı tatbikatlar, protokol yapılmış yeni kurum/kuruluş veya görev alanları ile ilgili kurum/kuru-
luş personelinin eğitilmesi, ekipmanların, tekniklerin denenmesi, değerlendirilmesi ve zorunlu eğitim
gerekliliklerine uyulması için yapılan kısıtlı tatbikatlardır.

• Uygulanacak prosedürler, telefon numaraları, radyo frekansları ve kilit personelde yapılan değişiklikleri
teyit etmek ve müdahale zamanlarını belirlemek, aksaklıkların belir-
lenip giderilmesi yönelik personele uygulamalı olarak Acil Durumlar-
da davranış şekillerinin belirlenmesi ve pekiştirmesini sağlar.

• Yapılacak kısmi tatbikatlarda aşağıdaki acil durum türlerinden her biri
için her yıl farklı senaryolar geliştirilerek tatbikatlar düzenlenmelidir.

• Suda (deniz, göl, bataklık vb.), zor çevre şartlarında, yaklaşma ve kalkış hatlarında eşikten 1.000 mt.
mesafedeki alanlarda meydana gelen kazalara yönelik tatbikatlar,

• Hava aracı acil durumlarına yönelik tatbikatlar,
• Hareket kabiliyetini kaybeden uçakların kurtarılmasına yönelik tatbikatlar,
• Salgın ve Uluslararası öneme haiz bulaşıcı hastalıklar, Ani gelişen büyük boyutlu tıbbi yardım ihtiyacı ve

toplu zehirlenmelere yönelik tatbikatlar.
• Doğal afetler (deprem, sel, fırtına vb.) tatbikatlar
• Hava aracı operasyonlarının aksamasına yol açabilecek düzeydeki bina-tesis, donanım, araç ve uçak

yangınlarına yönelik tatbikatlar.
• PAT Sahalarına yakıt dökülmesine ilişkin tatbikatlar,
• Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan

ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumlara karşı tatbikatlar.
• Tatbikatlarda gerek görülen kurum kuruluşlarla koordinasyon toplantıları yapılır. Acil durum senaryoları

üzerinde bilgi ve görüş alışverişi yapılır. Yapılan ilave hususlarda dahil toplantılar kayıt altına alınır.
• Düzenlenecek tatbikatın gerçeğe uygun olması için tatbikata katılacak kurum/kuruluşlara tatbikat tarihi

ve yeri bildirilecek ancak tatbikat saati gizli tutulacaktır.
• SHT-ADP Talimatı çerçevesinde geniş katılımlı tatbikatın yapılmadığı yıllarda en az 2 kez dar kapsamlı

tatbikatın yapılması gereklidir.
• Yapılacak dar (kısmi) tatbikatlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve görsellerin bir sureti tatbikatın yapılma-

sından sonra en geç 1 ay içerisinde DHMİ Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.



600

Geniş Katılımlı Tatbikatlar

• Havalimanı sınırları içerisinde hizmet veren kurum/kuruluşlar
ve protokol yapılan kurum/kuruluşların katılımı ile 2 yılda en
az bir kere olmak üzere acil durum türlerine göre senaryolar
geliştirerek kurum/kuruluşların acil durumlara karşı kabili-
yetlerinin denenmesi, aksayan hususların tespit edilip çözüm
geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

• Havalimanı İşletmesi ICAO Doc. 9137 Part 7 Bölüm 13 ve
SHT-ADP’de belirtilen tatbikat planlama zaman çizelge-
si göz önünde bulundurularak 3 ay öncesinden Güvenlik
Komisyonunda görüşülen geniş katılımlı tatbikat kararını
ADP’ye dâhil tüm kurum/kuruluşlara bilgilendirme yaparak
tatbikat öncesi yapılacak toplantıların sürecini başlatır.

• Havalimanı İşletmesi, yapacağı tatbikatlar için farklı acil
durum türlerini de dikkate alarak ADP’ye dahil kuruluşların
görüş ve talepleri doğrultusunda seneryolar hazırlar. Hazır-
lanan senaryo, planlanan tatbikat tarihinden en az 3 hafta
önce ADP’ye dahil kuruluşlara iletilir.

• Amaç; Geniş katılımlı tatbikatta acil durumlarda destek için
gelecek olan kurum/kuruluşlarda görev yapan personelin
harekât tarzlarını belirlemek, olaylara karşı karar alma ve
uygulama yeteneğini geliştirmektir.

• Geniş katılımlı tatbikatlar havalimanı uçuş operasyonlarını
etkilemeyecek şekilde, maksimum gerçeklik sağlayacak
yerlerde yapılmalıdır. Tatbikat havalimanında gece ya da
gündüz, pistte, pist emniyet alanlarında veya havalimanı
çevresinde düzenlenebilir.

• Tatbikat, SHT-ADP talimatında yer alan acil durum türleri göz
önünde bulundurularak her iki yılda bir farklı acil durum tür-
lerine göre senaryolar oluşturularak yapılır.

Hedef seçimi; Tatbikat için sayısız hedefler belirlenebilir. Tatbikat hedefleri: Gece meydana gelebilecek 
acil durumlara müdahalede bulunacak personelin olaylara davranış şekillerini belirlemek ve test etmek, 
uçaklarda taşınacak tehlikeli madde, doğal afetler, kaza, kırım, yangın vb. durumlarda acil durum planında 
adı geçen kurum ve kuruluş personelinin tatbikat çeşitlerine göre vereceği tepkiler test etmek vb. olabilir.

Hedefe Sınırlandırma Getirmek: Tatbikatlarda hedeflere ulaşılamaması halinde aksaklıklar ve yanlış 
anlamalara sebep olabilir. Hedefler belirlenirken olası risk ve olumsuzluklar göz önüne alınarak, ulaşılabilir 
olmaları, müdahale tekniklerinin gözden geçirilmesi ve ADP’nin geliştirilmesini sağlanmalıdır.

• Katılımcıların hava araçlarını tanıyabilmeleri ve kazazedelerin hava araçlarından tahliyeleri sırasında
yaşanacak problemleri görmeleri açısından hava araçları kullanılarak tatbikatlar yapılmalıdır. Ancak
tatbikatlarda kullanılacak uçak veya uçak maketinin bulunmaması halinde otobüs veya benzeri bir araç
da kullanılabilir.

• Hava araçlarının kaza kırıma uğramaları daha çok havalimanı iniş ve kalkış hatlarında, pistte ve pist
sonu güvenlik alanlarında meydana geldiği için tatbikatların bu alanlarda oluşturulacak senaryolara
çerçevesinde yapılmalıdır.

• Tatbikatta kullanılacak uçak veya uçak maketinin olmadığı durumlarda havalimanlarında oluşturulan
tatbikat sahalarında yangın çıkarılarak gerçekçi olmasını sağlar.

• Tatbikatın gerçekçi olması için üniversiteler ve tiyatro topluluklarından kazazede ve yolcu yakınları rol-
lerinde oynayacak gönüllü oyunculardan yararlanılabilir.

• Düzenlenecek tatbikatın gerçeğe uygun olması için tatbikata katılacak kurum/kuruluşlara tatbikat tarihi
ve yeri bildirilecek ancak tatbikat saati gizli tutulacaktır.

• Yapılacak geniş katılımlı tatbikatlara ilişkin her türlü bilgi, belge ve görsellerin bir sureti tatbikatın ya-
pılmasından sonra en geç 2 ay içerisinde DHMİ Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
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Acil Durum Tatbikatlarının Değerlendirilmesi ve Analiz Raporu 

• Havalimanı İşletmesi ICAO Doc. 9137 Part 7 Bölüm 14’te yer alan hususlar kapsamında her tatbikattan
sonra risk faktörlerini, emniyet yönetimi vb. hususları da dikkate alarak Tatbikat Analizi adı altında bir
rapor hazırlar ve tatbikatı değerlendirip kayıt altına alır. Tatbikat değerlendirmesinde ilgili kuruluşlardan
birer temsilci hazır bulunur.

• Havalimanı İşletmesi geniş katılımlı tatbikatlar öncesi yapılan ilk toplantıda, uygulamaya yönelik de-
ğerlendirme, analiz ve eleştiri için katılımcı kuruluşlardan veya SHGM yetkilisi, Akademisyen, arama ve
kurtarma konusunda uzman personellerden Tatbikat Analiz Komisyonu oluşturulur ve analiz bu komis-
yon tarafından yazılır.

• Oluşturulan Tatbikat Analiz Komisyonunun başkanı belirlenmeli ve belirlenen komisyon üyeleri tatbikat
öncesi yapılacak tüm toplantılara katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

Tatbikattan önce; komisyon üyelerine tatbikatın kapsamı hakkında ön bilgi verilmesi, üyelerin tatbikatta 
ait değerlendirme ve eleştirilerini etkin yapmalarını ve değerlendirecekleri konulara hâkim olmalarını sağ-
layacaktır.

Komisyon Üyeleri; Tatbikat öncesi veya tatbikat anında gözlem ve değerlendirmelerini yapmak için tatbi-
kat alanında işlevsel alanları, müdahale çalışmalarını yerinde gözlemlerler. 

Bu gözlemlerinde;

• Protokol yapılan kurum kuruluşla-
rın havalimanına ulaşımlarını,

• Kurum/kuruluşların randevu nok-
tasındaki konuşlanmalarını,

• ARFF ünitesinin olaya müdahale
süresini,

• ARFF ünitesinin olaya müdahalesi
ve söndürme çalışmaları,

• Kurum/kuruluşların randevu nok-
tasından olay yerine sevkleri

• Kurtarma ekiplerinin müdahalesi,

• Sağlık personellerin ilk yardım mü-
dahalesi,

• Sağlık personellerini triyaj çalışma-
ları,

• Yaralıların önceliklerine göre hasta-
nelere sevk işlemleri

• Resepsiyonist tarafından yolcu ya-
kınlarının bilgilendirilmesi,

• Cenaze sevklerinin yapılması

• Olay yeri havalimanı çevresinin gü-
venliğinin sağlanması,

• Genel değerlendirme vb. değerlen-
dirir.
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Geri Bildirim Eleştiri Toplantıları

• Geri bildirim toplantısı tatbikatta ve planda görev almış planlamacı ve yöneticiyi kapsar. Katılımcı kuru-
luşların yöneticileri tatbikatta görevlendirmiş oldukları personellerden tatbikat ile ilgili bilgi ve yapılan
çalışmalara ait bilgileri alarak eleştiri toplantısında paylaşmak ve değerlendirilmek üzere toplarlar.

• Tatbikat planlayıcıları tatbikattan sonra gerekli bilgilendirmeleri yaparak toplantı programı yapması
gerekir. Katılımcı kurum/kuruluşlar acil durumlarda kamu kaynaklarının havalimanı için kullanılması
ve havalimanı tarafından yapılan tatbikat tecrübelerinin kurum/kuruluşlara aktarılması için toplantılara
katılmalıdırlar.

Yazılı Raporlar

• Tatbikat Analiz Komisyonunda görev alan değerlendiriciler tatbikatın başlangıcından bitimine kadar
elde ettikleri bilgi, tecrübe ve gözlemlerini yazılı rapor haline getirmek için havalimanı yönetimi tara-
fından değerlendiricilere gereken kolaylıklar sağlanarak (toplantı salonu, bilgisayar vb.) çalışmalarına
yardımcı olunur.

• Değerlendirme sonucu hazırlanmış olan rapor havalimanı yöneticisine teslim edilir. Planlayıcılar ko-
misyonun yanında tatbikata katılım sağlayan personellerden de rapor isteyebilirler Tatbikat Analiz Ko-
misyonu tarafından tespit edilen aksaklıklara yönelik tatbikat planlayıcıları ilgili birim sorumluları ile
toplantı yaparak tespit edilen aksaklıklara yönelik Tatbikat Analiz Raporu ve eleştirisi yapılan hususlara
yönelik eylem planı hazırlanır.

• Eylem planında yer alan aksaklıklar ile ilgili gerekli düzenleme ve çalışmalara yönelik takvim belirlenir.

• Havalimanı yöneticisi acil durum planlarını geliştirmek için hava aracı kaza kırımı yaşamış havalimanı
yöneticileri ve bu tür tatbikatlar yapmış havalimanı yönetici ve planlayıcıları ile bilgi alışverişinde bulu-
narak yapacakları tatbikatları geliştirmek için çalışmalar yapmalıdır.

Havalimanı yönetimi tatbikat öncesi tatbikatla ilgili yapılacak değişikliklerin olması halinde Tatbikat Ana-
liz Komisyonuna bildirmeleri gerekmektedir. 

Tatbikatlarda 3 çeşit geri bildirim kullanılır. Bunlar;

• Tatbikat alanında anlık geri bildirim

• Eleştiri toplantıları

• Yazılı raporlar

Tatbikat Alanında Anlık Geri Bildirim

• Katılımcı kurumların temsilcileri ile alanda geri
bildirim yapılması için anlık olayların değerlendi-
rilmesi yapılır. Değerlendiriciler katılımcıların faa-
liyetlerine yönelik hazırlayıp sunacakları raporları
kontrol etme olanağı bulur.

• Anlık geri bildirimin avantajı katılımcıların tatbi-
kat anında ilgilerinin yoğun olması ve yaşanan
olumsuzlukların anında tespit edilmesidir. Anlık
geri bildirim yapılırken havalimanı yöneticisi ve
tatbikat organizasyonu planlayıcılarının konuşma
imkanı sağlamak için kurallar ortaya koyması ge-
rekmektedir. Tatbikat süresince yapılan çalışmala-
ra yönelik resim ve videolar değerlendirilmek üzere toplanarak kayıt altına alınabilir.
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Örnek Eylem Planı
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Kaza Kırımlardan Sonra Yapılan Değerlendirme

• Meydana gelecek kaza kırımlar sonrası olaya müdahale eden katılımcı kurum/kuruluş personellerinden
sözlü ve yazılı değerlendirme raporları istenmelidir. Bu değerlendirme raporları meydana gelebilecek
acil durumlarda personel, malzeme, araç ve ekipmanların daha etkin kullanımı ve acil durum planının
geliştirilmesi için yol gösterici rehber niteliği taşımaktadır.


