PİST EMNİYETİ VE PİST
İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ
DERS FORMU

EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI
Pist, özellikle uçuşun en kritik iki aşaması olan kalkış ve iniş sırasında uçuş emniyetinde kilit bir rol oynar.
Pist ihlalleri ve pistten çıkmalar havaalanında yaşanan en önemli ve en ölümcül sonuçlara yol açabilecek
olaylardır. Bu sebeple havaalanlarında pist ihlallerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması uçuş güvenliği
açısından önceliklidir.
Bu eğitimin amacı, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında pist ihlallerinin ve pistten çıkmaların önlenmesi
için katılımcıların ilgili mevzuat ve prosedürler, en iyi uygulamalar, en son teknoloji ve ekipmanlar hakkında
bilgi sahibi olmasıdır.

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFLERİ
Bu eğitim sonunda katılımcının, pist ihlallerinin önlenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan konular hakkında
bilgi sahibi olması da hedeflenmektedir.
✓ Pist ihlallerinin Tanımı ve Pist İhlallerini Önlenmenin Önemi
✓ Pist İhlallerinin Yaşanmasına Sebep Olan Faktörler
✓ Pilot, Hava Trafik Kontrolörü, Hava Tarafındaki Araç Sürücülerinin Sorumlulukları
✓ Haberleşmenin ve Görsel Yardımcıların Önemi
✓ Havaalanı Tasarımının Pist Emniyetine Etkisi
✓ Pist Üzerindeki Operasyonlar ve Diğer Havaalanı Operasyonlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
✓ Pist Emniyet Ekiplerinin Oluşturulması ve Faaliyetleri
✓ Hot Spotlar
✓ Pist İhlallerinin Önlenmesine Yönelik Tavsiyeler ve En İyi Uygulamalar
✓ Olay Raporlama ve Veri Toplama
✓ Pist İhlali Ciddiyetinin Sınıflandırılması

HEDEF KİTLE
1.Hedef Grup: Havaalanı işletimi ile ilgili konularda sorumlu tüm Yöneticiler,
2.Hedef Grup: Havalimanı uygulamalarının ve operasyonlarının emniyetli bir şekilde yürütülebilmesi için
uluslararası kabul görmüş usullerin benimsenmesi ve uygulanmasının sağlanmasında etki edecek tüm
personel
3. İlgili Personel: Çalıştığı alanın bu eğitimi almasını gerektiren tüm personel

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.
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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 2 saat olmalıdır.

SERTİFİKASYON
Sınavda başarılı olanlara SHGM ve MEB onaylı Sertifika düzenlenir

EĞİTİM İÇERİK
✓ Tanımlar ve kavramlar
✓ İletişimdeki aksaklık
✓ Pilot etkenleri
✓ Hava trafik kontrol etkenleri
✓ Hava tarafındaki sürücü etkenleri
✓ Havaalanı tasarım etkenleri
✓ Pist ihlali örnek vakaları
✓ Pist emniyet ekipleri
✓ Duyarlı noktalar
✓ Pist ihlallerine müdahil olan taraflar
✓ Pist ihlalini önlemek üzere tesis edilen görsel yardımcılar
✓ Pist işaretlemeleri
✓ Pist ihlali ciddiyetinin sınıflandırılması

