GÖRSEL YARDIMCILAR
DERS FORMU

EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI
Görsel Yardımcılar Eğitimi bir havaalanının işletilmesi için gerekli, uluslararası standartlara uygun görsel
yardımcıların tasarımının yapılması, tasarlanan görsel yardımcıların bakımının yapılması ve uygun performans
ile işletilmesi için gereklidir. Havaalanının sınırları dışında bulunan iniş ve kalkış hattı ile havaalanı
çevresindeki mâniaların, aynı zamanda havaalanında kullanılmayan alanların işaretlenmesi gerekliliği bu
eğitimi gerekli kılmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılar Pist, Taksi Yolu ve Apronlar üzerimde bulunan işaretleri,
havacılık ışıklarının neler olduğunu, seyrüsefer için gerekli görsel yardımcıları, havaalanlarında kullanılmayan
alanların işaretlerinin neler olduğunu, havaalanı içerisinde ve çevresinde hangi mâniaların işaretlenmesi
gerektiğini, tesis edilen görsel yardımcıların bakımının hangi periyotlar ile yapılacağını öğrenmesi
amaçlamaktadır.

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFLERİ
Görsel Yardımcılar eğitimi ile hava sahasında görevli pist, taksi yolları ve apronlarda görev yapan personelin
durumsal farkındalığını arttırmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda görsel yardımcıların kontrolü ve bakımı
ile sorumlu personelin daha verimli çalışmasına katkı sağlamak, seyrüsefer için görsel yardımcıların bakım ve
kurulumu ile sorumlu personelin daha verimli çalışmasına katkı sağlamak ve bilgi dağarcığını arttırmayı
hedeflemektedir

HEDEF KİTLE
Havalimanının hava tarafında görev yapan ve hava tarafına geçme yetkisi bulunan, çalıştığı alanın bu eğitimi
almasını gerektiren 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.

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
✓ Göstergeler ve sinyalizasyon tertibatları
✓ Pist ve Taksi Yolları işaretlemeleri
✓ Pist, Taksi Yolları ve Apron ışıkları
✓ Pist, Taksi Yolları ve Apron levhaları
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✓ Apron işaretlemeleri
✓ Kullanıma kısıtlı alanları belirtmek için görsel yardımcılar
✓ Mânialar için görsel yardımcılar
✓ Görsel yardımcıların bakımı

