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EĞİTİM FAALİYETİNİN AMACI  

Kuş/yaban hayatı tehlikesinin ciddiyeti, coğrafi konumdan, sahanın kuş/yaban hayatını çekiciliğinden ve 

hava trafiğinin yoğunluğundan etkilenmektedir. Bu farklılıklardan dolayı başarılı bir kuş/yabani hayvan 

kontrolü programının oluşturulmasında, iyi bir organizasyon ve planlama çok önemlidir. 

 Bu nedenle ilk amacımız uçuş güvenliğini tehdit eden kuş/yaban hayatı ve uçak arasında meydana gelmesi 

muhtemel çarpışmaları önleyecek/en aza indirgeyecek şekilde havalimanında ve çevresindeki kuş/yaban 

hayatı değerlendirmek, program oluşturmak ve programı uygulamaktır. 

Bu program kapsamında kuş/yabani hayvan ile mücadelede temel ilke yabani hayvanların havalimanı 

sınırlarına girmesini engellemek, girenleri uzaklaştırmak, kuşların ise yuvalanmasını ve havalimanına gelme 

nedenlerini minimuma indirerek kaçırmaktır. 

 Havalimanı personeli ve hizmet veren kuruluşlara, havalimanlarına yönelik etkili bir kuş/yaban hayatı 

kontrol organizasyonu geliştirmek ve uygulamak için gerekli bilgileri sağlamaktır. 

EĞİTİM FAALİYETİNİN HEDEFLERİ   

Bu eğitim ile katılımcılara bir havaalanında kuş/yaban hayatı kontrolünün amacı, önemi ve temel unsurları 

hakkında temel bilgileri vermek suretiyle çalışanlarda farkındalığı arttırmak ve saha çalışmalarında yaban 

hayatı/kuş kontrol programında etkin görev yapan birim ve ekiplere dolaylı desteklerini aktarabilmelerini 

sağlamak hedeflenmektedir. 

HEDEF KİTLE   

Çalıştığı alanın bu eğitimi almasını gerektiren tüm personel 

Farkındalık oluşturulması için Hava Tarafında Görev Yapan; İlgili birimlerle koordinasyonda olan 

birim çalışanları ve Havalimanında görev yapan tüm paydaşların da ilgili eğitimi alması tavsiye olunur. 

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. 

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   

✓ Yaban Hayatı Kontrolü ve Azaltımının Amacı ve Önemi 

✓ Yaban Hayatı Kontrolü ve Azaltımına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Prosedürler 
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✓ Konu İle İlgili Tanımlar 

✓ Sorunlu Kuş/Yabani Hayvan Türleri ve Tanımlanmaları 

✓ Kontrol Programındaki Görev ve Sorumluluklar 

✓ Vahşi Yaşamla Mücadele Komitesi, Çalışma Usulleri ile İlgili Süreç El Kitapları  

✓ Raporlamanın Önemi ve Yabani Hayvan/Kuş Çarpmalarının Raporlanması  

✓ Kontrol Programının Önemi ve Temel Unsurları (Personel Tayini, Verilerin Toplanması, Raporlanması 

ve Kaydedilmesi, Altyapı ve Arazi Kullanım Yönetimi, Uzaklaştırma, Entegre Yaklaşım, Havaalanı 

Dışındaki Unsurların Değerlendirilmesi, Personel Eğitimi) 

✓ Risk Analizi ve Önemi 

✓ Doğal Yaşam ve Saha Modifikasyonları 

✓ Savma Teknikleri ve Etkileri 

✓ Diğer Bilgiler ve Sınav Uygulaması 


