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1. KONU: 

Sabiha Gökçen Havalimanı ilave transit bagaj hattı bölgesindeki araç ve personel hareketlerinin düzenlenmesi 

ilişkin uygulamalar.  

  

2. KAPSAM: 

Bu Operasyon Bülteni Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları kapsar, 

yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.  

 

3. GİRİŞ: 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 204A/B körük belgesinde, gelen uçakların bagajları için ilave transit bagaj hattı yapımı 

tamamlanmış ve bu hattı kullanacak araçlar için işlem alanı oluşturulmuştur. Söz konusu bölge mevcut araç geçiş yolu 

yanında olup, Şekil-1’de belirtildiği üzere giriş ve çıkışlar için doğrudan araç yoluna bağlantısı vardır. Bu kapsamda bölgeye 

giriş çıkış yapacak ve araç yolunun bu bölümünü kullanacak sürücülerin uygulamalar bölümünde belirtilen esaslara riayet 

etmesi önem arz etmektedir.  

 

 
Şekil 1: İlave Bagaj İşlem Bölgesi  

4. UYGULAMA 

a. Transit bagaj işlem alanına girecek tüm trafikler, ilgili bölgenin Şekil-2’de belirtildiği üzere doğusundan giriş, 

batısından çıkış yapacaklardır. 

b. İşlem alanına girecek tüm trafikler kontrollü şekilde giriş yapacaklar, dönüş sinyallerini vereceklerdir. Bölgede tüm 

bagaj arabalarının girişini sağlayacak yeterli alan yoksa sürücüler bölgeye giriş yapmayacaklar, Şekil-4’de belirtildiği 

gibi araç geçiş yolu üzerinde beklemeyecekler, trafiği aksatmayacaklardır. Bu kapsamda yer hizmetleri önceden 

sürücüler ile koordinasyonu sağlayacaklardır.  

c. Araç geçiş yolunu kullanan diğer sürücüler, ilave işlem alanına giriş yapacak araçlar hususunda müteyakkız 

olacaklar, takip mesafelerini koruyacaklardır.  

d. Sürücüler, ilave bagaj işlem bölgesinden çıkış yapılmadan önce duracaklar, araç yolundaki ve araç yoluna park 

yerlerinden çıkış yapan araçları kontrol edecek ve araç hareketi yoksa çıkış yapacaklardır. Özellikle bölgede mevcut 

körük sütunlarının görüş/kontrol açısını kısıtlama ihtimaline karşı müteyakkız olacaklardır.  

e. Bölgeyi kullanacak yayalar Şekil-3’de belirtilmiş yaya yolunu kullanacaklardır. 
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f. Transfer bagaj işlem bölgesindeki araçlar nizami şekilde parklama yapacaklar, görevli personeller bölgede bulunan 

araçlar arasında hareket etmeyeceklerdir. Bölgeye görevi haricinde hiçbir personel girmeyecektir. 

g. Görevli araçlar haricinde, bagaj arabaları da dahil olmak üzere, hiçbir araç ve ekipman bölgeyi kullanmayacak, kalıcı 

veya geçici araç veya ekipman park etmeyecektir. Görevli araçlar mümkün olan en kısa sürede bölgeyi emniyetli 

olarak terk edecek şekilde planlama yapacaktır. 

 

 
Şekil 2: Giriş/Çıkış Yolları 

 

 

Şekil 3:  Yaya Yolu        Şekil 4: Araç Yolunda Bekleme 

 

 

5. HAZIRLAYAN/KONTROL EDEN 

Bu Havalimanı Operasyon Bülteni’nin konusuna ilişkin uygulama kontrolleri ve ilgili yaptırımlar HEAŞ 
tarafından uygulanır.  

 

 


