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EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI  

Havalimanı işleticisi tarafından PAT Sahasının emniyetli operasyonlarının yürütülebilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen kontrollerin önemi, gerçekleştirilme sıklığı, kontrol usulleri, kontrol hususları ve yapılan 

kontrollerde tespit edilen bulguların raporlanması süreçleri için uluslararası kabul görmüş usullerin 

benimsenmesi ve uygulanması için katılımcıların mevzuat ve prosedürler, uygulamalar ve ekipmanlar 

hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.  

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFLERİ   

Katılımcıların, PAT Sahası bölgelerinin mevcut fiziki harita üzerinden tanıtımı, ICAO tarafından 

belirlenmiş PAT Sahası kontrol sıklığı ve türleri, kontroller gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken 

usuller (manevra sahasına giriş, kontrol hızı telsizle muhabere vb.), kontrole tabi konular ve konular 

özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar, kontrol sürecinde tespit edilen bulguların raporlanması ve 

bakım, onarım vb. planlama yapılması gereken durumların belirlenmesi ile belirtilen hususlarda mevcut 

olan ulusal/uluslararası mevzuat hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.  

HEDEF KİTLE  

Havalimanının hava tarafında görev yapan, çalıştığı alanın bu eğitimi almasını gerektiren tüm personel;  

✓ SMS Yöneticisi,  

✓ SMS Denetimi Yapan Kalite Denetçileri, 

✓ Operasyondan Sorumlu İlgili Birim yöneticileri,  

✓ Apron Yönetimde görevli tüm personel, 

✓ Çevre Yönetim ilgili personel, 

✓ Elektrik Sistemler ilgili personel, 

✓ İnşaat İşleri ilgili 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. 

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  
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EĞİTİM İÇERİK  

✓ Kontrole tabi tutulacak hava tarafı bölgelerinin tanımı, 

✓ Kontrole tabi tutulacak hususlar, 

✓ Kontroller ile ilgili yönergeler, talimatlar, vb. 

✓ Pat sahası denetlemeleri ve denetleme formları, 

✓ Kontrol sonrası bulguların raporlanması, 

✓ Hareket sahaları kontrolleri ve bakım programları.   


