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EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI  

Apron Araç Kullanma Belgesi sahibi olan personelin hava sahasında yürütecekleri operasyonlarda araç 

kullanma esnasında ulusal/uluslararası mevzuatın getirdiği işaretlemeler, bu alanlara giriş/çıkış usulleri, 

muhabere usulleri vb. hususlarda bilgi sahibi olmaları sağlanarak mevcut operasyonların emniyetli 

yürütülebilmesi amaçlanmaktadır.  

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFLERİ   

Katılımcıların, manevra sahası ve hareket sahası ayrımı, araç kullanma yetki bölgeleri, Apron Yönetim 

hizmetleri, hava sahasına ve manevra sahasına giriş/çıkış usulleri, PAT Sahada araç kullanma kural ve 

kaideleri, PAT Saha işaretlemelerinin tanımları, telsizle muhabere usulleri, hava sahasında meydana gelen 

kazalarda uygulanacak usuller konularında ulusal/uluslararası mevzuat dahilinde bilgi sahibi olmaları 

hedeflenmektedir 

HEDEF KİTLE   

PAT Sahada araç kullanacak Apron Araç Kullanma Belgesi olan tüm personel 

ASGARİ SÜRE   

Kurs süresi 6 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 3 saat olmalıdır. 

SERTİFİKASYON  

Sınavda başarılı olanlara SHGM ve MEB onaylı Sertifika düzenlenir  

EĞİTİM İÇERİK  

✓ Genel Esaslar; 

✓ SHY-22 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında özelliği olan teçhizatlar; 

✓ Araç Kullanma Yetkisi; 

✓ PAT Sahalarında Araç Kullanma Belgesi Sınıfları; 

✓ PAT Sahalarında Araç Kullanma Belgesine İlişkin Usul ve Esaslar; 

✓ Eğitim (Teorik eğitim, Pratik eğitim ve yapılması gerekenler) 

✓ Araç Gereç ve Teçhizatın Tanıtım Belgesi 

✓ Sigorta, sigorta alt limitleri, sigorta poliçelerinin kapsamı, sigorta poliçelerine ilişkin genel hususlar 

✓ Araç Dış Yüzeyleri ve Renkleri 

✓ Genel Araç Kullanma Kuralları; 
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✓ Pat Sahalarında Uygulanacak Kurallar 

✓ Bagaj İşlem Sahasında Uygulanacak Kurallar 

✓ Denetlemeler 

✓ Cezai Müeyyideler ve Yapılacak İşlemler 

✓ Kaza durumunda uygulanacak usul ve esaslar 

✓ Kayıtlar, formlar ve ilgili dokümanlar 

 


