
 

 

NO      : AOB-2018-03  
TARİH : 05/07/2018 

       www.sgairport.com  Sayfa 1 

1. KONU: 

Sabiha Gökçen Havalimanı 06/24 pistine yaya ve araçların izinsiz ve kontrolsüz girişinin önlenmesi.  
 

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

bülten yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.  
 

3. GİRİŞ: 
Bilindiği üzere havalimanımızda pist ve pist şerit sahaları kısıtlanmış bölgeler olup, bu bölgelere giriş usulleri 

PAT Sahası Kullanma Süreç El Kitabında tanımlanmıştır. Bu kapsamda HEAŞ tarafından görevlendirilmiş ve 

yetkilendirilmiş araçlar dışında hiçbir araç ve yaya, nedeni ne olursa olsun bu bölgelere giriş ve kat ediş 

yapamazlar. Zorunlu hallerde ilgililerin HEAŞ yetkilileri ile temas sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde 

oluşabilecek pist ihlalleri sonucu, havacılık kazalarının yaşanmasına ve ağır can ve mal kayıplarının oluşmasına 

neden olunabilir. Bu kapsamda Uygulamalar bölümünde belirtilen hususlara riayet edilmelidir. 
 

4. UYGULAMA 
a. Havalimanı hava sahasında “PAT Sahası Araç Kullanma Eğitimi” almayan ve  “Apron Araç Kullanma 

Belgesi” olmayan kişiler araç kullanamaz.  “Apron Araç Kullanma Belgesi” sadece Şekil-1’de belirtilen 

apron ve ilişkili araç yollarında araç kullanım hususunda yetki vermekte olup, pist, taksiyolları ve şerit 

sahalarına giriş yetkisi vermez.  Zorunlu hallerde follow-me rehberliği ve kontrolü için HEAŞ yetkililerine 

müracaat edilmelidir.  

b. Yayalar hiçbir şartta pist ve taksi yollarına giremezler. 

c. Kargo Apronu ile Yolcu Apronu arasındaki ulaşım ihtiyacı, pist ihlallerine neden olabilecek en önemli etken 

olup, bu apronlar arasındaki ulaşım Şekil-1’de belirtilen çevre yolları üzerinden sağlanacaktır. Bu apronlar 

arasındaki ulaşım kesinlikle pist ve taksi yolları kat edilerek yapılmayacaktır. 

d. Şekil-1’de 06-24 pistinin konumu belirtilmiş olup, pist ihlal ihtimalinin normal şartlara göre daha yüksek 

olduğu düşük görüş şartlarında, acil operasyon uygulamalarında ve benzeri şartlarda pistin ihlal 

edilmemesi için müteyakkız olunması gerekmektedir. 

e. Bu bültenin hava tarafına giriş yapacak olan tüm personele tebliğ edilmesi ve ilişkili uygulamalara uyum 

sağlanmasının temin edilmesi gerekmektedir.  

 
Şekil 1: Sabiha Gökçen Havalimanı Pist ve Araç Yolları 

5. HAZIRLAYAN/KONTROL EDEN 

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


