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EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI  

Havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlar, söz konusu havalimanının bulunduğu coğrafi özelliklerde 

her türlü hava koşullarında devam etmektedir.  Optimum şartlarda gerçekleştirilen operasyonların yanı sıra 

zaman zaman iklim şartlarının da etkisiyle “Kötü Hava Koşullarında Operasyon” gerçekleştirilmesi durumu 

ile karşı karşıya kalınabilmektedir. 

 “Kötü Hava Koşullarında Operasyon” eğitimi ile, normal şartların yanı sıra kötü hava koşullarında 

gerçekleştirilecek operasyonlara ilişkin detaylı bir bilgi paylaşımı sağlayarak, bu şartlar altında personel 

görev ve sorumluluklarının neler olduğunun yanında ekipman, araç ve personelin planlanmasına yönelik 

bilgiler yer almaktadır. 

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFLERİ   

Söz konusu eğitim, özellikle hava tarafı operasyonuna yönelik görevlendirilmiş herkes için tasarlanmış olup, 

olumsuz hava koşullarının yaratacağı etkileri, kötü hava şartlarındaki operasyonlarla uyulması gereken ilgili 

kural ve kaideleri, kötü hava şartlarında gerçekleştirilen kısıtlamaların etkisinin en aza indirilerek normal 

operasyonlara en hızlı şekilde nasıl geçiş yapılacağına ilişkin mücadele yöntemleri ile optimum kaynak, 

ekipman ve personel planlamasının nasıl yapılacağına ilişkin teorik bilgilerin verilmesine odaklanmıştır. 

Katılımcıların, kötü hava şartları kabul edilen koşullar, bu koşullar için oluşturulan komiteler, kötü hava 

şartları operasyonları, düşük görüş operasyonları, ulusal ve uluslararası uygulamalar, kar ve buzla mücadele 

operasyonları ve ILS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. 

HEDEF KİTLE   

İlgili Personel: Havalimanı hava tarafında görev yapan, 

✓ Operasyondan Sorumlu Orta ve Üst Düzey Tüm Birim Yöneticileri 

✓ Operasyondan Sorumlu Tüm Birim Çalışanları 

ASGARİ SÜRE   

Kurs süresi 4 saattir. Başlangıç ve Tazeleme eğitimine %90 devam mecburiyeti vardır. 

BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ   

Başlangıç eğitimini personel göreve başladıktan sonra en geç 1 yıl içerisinde alması gerekmektedir. Eğitim 

süreci tamamlanıncaya kadar sorumluluk gerektiren görevleri yapamaz ancak uzman personel yanında görev 

alabilir. 

TAZELEME EĞİTİMİ   

Tazeleme eğitimi en az 5 yılda bir veya 6 aydan uzun süre çalışmaya ara vermiş olan personel göreve 

başladıktan hemen sonra verilir. Eğitim süresi en az 2 saat olmalıdır. 

SERTİFİKASYON  

Sınavda başarılı olanlara SHGM ve MEB onaylı Sertifika düzenlenir  

 

EĞİTİM İÇERİK  



 

KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDAKİ 

OPERASYONLAR  

DERS FORMU 
 

 
✓ Karla Mücadelede Kullanılan Araç, Gereç ve Teçhizat tanıtımı 

✓ Karla Mücadelede Kullanılan Katı ve Sıvı Kimyasal Maddeler 

✓ Kış Mevsimi Öncesi Hazırlıklar 

✓ Havalimanı İşletmesi Kış Mevsimine Hazırlık ve Kar Mücadele Planı 

✓ Karla Mücadele Ekip planlaması ve Eğitim 

✓ Yer Hizmet Kuruluşları Kış Tedbirleri 

✓ Oluşturulacak Komite ve Toplantılar 

✓ Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) 

✓ Kar Mücadele Faaliyetleri 

✓ Havalimanı Kar Temizleme Öncelik Sıralaması 

✓ Karla Mücadele Planı Krokisi; 

✓ Apron da Acil Müdahale Harici Durumlarda Kar Temizleme Önceliği  

✓ Kar Yağışına Hazırlık ve Yağış Sırası Faaliyet 

✓ Örnek müdahale yöntemleri 

✓ ILS hassas/kritik sahalarda kar temizliği  

✓ PAT Sahalarında Buz önleyici-çözücü kullanımı 

✓ Düşük Görüş Operasyonları 

✓ Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar 


