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EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI  

Havalimanı uygulamalarının ve operasyonlarının emniyetli bir şekilde yürütülebilmesi için uluslararası kabul 

görmüş usullerin benimsenmesi ve uygulanması için katılımcıların mevzuat ve prosedürler, uygulamalar ve 

ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFLERİ   

✓ Hava aracı hareketlerinin gerçekleştiği Pist- Apron- Taksiyolu (PAT) sahası içerisinde uçuş ve yer 

emniyetinin sağlanması,  

✓ Görsel seyrüsefer yardımcılarının temini ve bakımı,  

✓ Kurtarma ve yangınla mücadele hizmetlerinin temini,  

✓ Hareket sahası yüzeylerinin temini ve bakımı,  

✓ Apron işaretlemelerinin, ışıklandırma ve park alanı görsel yönlendirme sistemlerinin temini ve bakımı,  

✓ Apron alanlarındaki araç trafiğinin kontrolü,  

✓ Havalimanında hava trafik kontrolün doğrudan kontrol uyguladığı bölümler hariç, hareket sahası 

trafiğinin düzenlenmesi,  

✓ Kar temizleme ve kar durumu bildirimi,  

✓ Uçağın park edilmesi, Pist frenleme etkinliğinin değerlendirilmesi ve su derinliği ölçümü,  

✓ Kuşları ve diğer yabani hayvanları uzak tutmak için alınan tedbirler,  

✓ Manevradan aciz uçağı kaldırma operasyonlarının koordinasyonu,  

✓ Havalimanının yerel çevre üzerindeki etkisini asgari düzeye indirmeye yönelik tedbirlerin alınması,  

✓ Mümkün olan durumlarda mâniaların kaldırılması,  

✓ Havalimanı verilerinin temini ve diğer hava tarafı operasyon süreçlerinin ulusal / uluslararası mevzuatlar 

çerçevesinde ve kabul edilebilir emniyet seviyelerinde devam ettirilmesinin gözetimi konusunda bilgi sahibi 

olacaklardır. 

HEDEF KİTLE   

1.Hedef Grup: Havaalanı işletiminden sorumlu tüm Yöneticiler, 

2.Hedef Grup (İsteğe Bağlı): Havalimanı uygulamalarının ve operasyonlarının emniyetli bir şekilde 

yürütülebilmesi için uluslararası kabul görmüş usullerin benimsenmesi ve uygulanmasının sağlanmasında 

etki edecek tüm personel  

ASGARİ SÜRE   

Kurs süresi 30 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. 
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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 8 saat olmalıdır. 

SERTİFİKASYON  

Sınavda başarılı olanlara SHGM ve MEB onaylı Sertifika düzenlenir  

EĞİTİM İÇERİK   

✓ Havacılıkta kullanılan ortak referans sistemler 

✓ Havaalanı fiziksel özellikleri (Pistler, Taksi Yolları, Apronlar ve diğer işletme tesisleri) 

✓ Havaalanı birim ve faaliyetleri (Apron Yönetim, Kurtarma ve yangınla mücadele, Elektrik, Elektronik, 

İnşaat vb) 

✓ Havaalanı dizayn ve master planlama kriterleri  

✓ Havaalanı işletmeciliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kural, kaide ve dokümanlar.   


