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EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI  

Havaalanı acil durum planlamasının amacı, bir havaalanının, havaalanında ya da civarında oluşan bir acil 

durumla başa çıkması için yapılan hazırlık sürecidir. Havaalanı acil durum planlamasının amacı, özellikle 

insanların hayatını kurtarmak ve hava aracı operasyonlarını sürdürebilmek açısından acil durumun etkilerini 

en aza indirgemektir. Havaalanı acil durum planı, farklı havaalanı kuruluşları (ya da hizmet birimleri) ile acil 

duruma müdahalede yardım edebilecek çevredeki kuruluşlar arasındaki koordinasyon prosedürlerini 

belirlemektir. 

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFLERİ   

Beklenmedik ve acil durumlara karşı süreci daha etkin ve verimli yönetebilmek adına kurumdaki personelin 

acil duruma müdahale için ön bilgi sahibi olması ve kişilerde bu farkındalığın oluşmasını sağlamak 

hedeflenmektedir 

HEDEF KİTLE   

1.Hedef Grup: Havaalanı organizasyon yapısı içerisinde adı geçen havaalanı işletimi ile ilgili konularda 

sorumlu tüm yöneticiler, 

2. İlgili Personel: Çalıştığı alanın bu eğitimi almasını gerektiren tüm personel  

✓ Havalimanı Kriz Merkezi Üyeleri,  

✓ Havalimanı Güvenlik Komisyonu Üyeleri,  

✓ Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu üyeleri,  

✓ Havalimanı Mülki İdare Amirliği, 

✓ ARFF personeli,  

✓ Acil Sağlık birimi çalışanları,  

✓ Hava Seyrüsefer Hizmetleri (CNS, ATC, AIS) 

✓ Teknik Birim Çalışanları (Elektrik Sistemler, İnşaat İşleri vb.), 

✓ AFAD Üyeleri,  

✓ Hava Trafik, 

✓ Apron Yönetim,  

✓ Tüm Güvenlik Unsurları (Özel Güvenlik, Polis, Jandarma, Gümrük) 

✓ Kurumsal İletişim (Basın Halkla İlişkiler), 

✓ Teknik ve lojistik destek faaliyetleri (Stok Kontrol, Satınalma, Sigorta vb.)   

✓ Akaryakıt-Terminal, Hudut Sağlık, Meteoroloji Birimleri, 

✓ Hava Aracı İşletmecileri 

ASGARİ SÜRE   

Kurs süresi 8 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 4 saat olmalıdır. 

SERTİFİKASYON  

Sınavda başarılı olanlara SHGM ve MEB onaylı Sertifika düzenlenir  

EĞİTİM İÇERİK   

✓ Acil Durum Planı hazırlama zorunluluğu. (Uluslararası ve Ulusal mevzuatlar), 

✓ Acil Durum Planı hazırlama, onay ve dağıtımı, 

✓ Mülki İdare Amiri sorumluluk, 

✓ Havalimanı Kriz Merkezi ve Üyeleri, 

✓ Kriz Merkezinin yeri ve tefrişatı, 

✓ Havalimanı Güvenlik Komisyonu ve Üyeleri, 

✓ Havalimanı Acil Durum Kurum/Kuruluş görev dağılımı, 

✓ Acil durumlarda komuta, koordinasyon ve haberleşme, 

✓ Acil durum bildirim süreci, haberleşme şeması ve iletişim bilgileri, 

✓ Havalimanı Acil Durum haberleşme ağı, 

✓ Acil Durum bildirim ve ön rapor formları (En kısa zaman ilk bilgi, Uzun zaman detay bilgi), 

✓ Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi ve SHGM’ne telefonla bildirim, 

✓ Sivil Hava Aracı Kaza/Ciddi Olay Bildirilmesi Ön Rapor Formu bildirim, 

✓ Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi ve SHGM Acil Durum Enformasyon ağı, 

✓ Yardımlaşma Protokolü kapsamında yardım alınacak Kurum/Kuruluş iletişim ağı, 

 

 


