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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Hiç kuşkusuz ülkeler ve bizler için havacılık oldukça kritik bir sektördür. Havacılık sektöründe
gerçekleştirilen faaliyetler de güvenlik standartlarının göz ardı edilmemesi oldukça önemlidir.
Havalimanlarında uygulanan emniyet sistemleri ve çeşitli yazılımlar bizler için güven tahsis
etmelidir. Ayrıca alınacak ek önlemler de kullanıcıda mevcut güvenin artmasını sağlayacaktır.
Bu kitap, havalimanlarında oluşabilecek güvenlik problemlerine yönelik ulusal ve uluslararası
mevzuat konusunda siz kullanıcıların bilgi ve fikir sahibi olmasına yardımcı olacak; sizlere
havacılık sektörünü çeşitli yönleriyle tanıtacaktır. Ayrıca kitabın, içinde yaşadığımız bilgi
toplumunda havacılığın geleceği, tarihçesi ve havacılık güvenliği konularını daha iyi anlamanıza
olanak tanıyacağını umuyorum.
İstanbul, 2020
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KISALTMALAR
1) Acil Durum: Havalimanında, normal hizmet akışı dışında, personel, araç, gereç ve
malzeme kullanımı, takviyesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu
gerektiren, güvenlik, kaza-kırım yahut kurtarma ile ilgili her türlü durumu,
2) Avrupa Birliği topluluğu hava taşıyıcısı: Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından
yetkilendirilen ve geçerli lisansa sahip hava taşımacılığı işletmesi,
3) Bagaj Ayırma Alanı (Şut altı) : Bagajların ilgili uçaklara yüklenmek üzere tasnif
edildiği alanı,
4) Bilinen gönderici: Kendi sorumluluğunda gönderilecek olan kargo veya postanın
herhangi bir hava aracında taşınabilmesi için genel güvenlik kuralarına uygun
prosedürlere ve etkin standartlara sahip olan ve SHGM tarafından yetkilendirilen
gönderici,
5) Biometrik Sistemler: Parmak izi, göz retinası, iris, yüz şekli, ses, imza, avuç içi vs.
gibi insana özgü karakteristikleri saptayarak, bu verileri bilgisayar sistemleri, veri
bankaları vb. ortamlarda karşılaştırarak giriş için kimlik doğrulamasını
yapmaktadırlar. Biometrik sistemler temelde, kişinin sadece kendisinin sahip olduğu,
değiştiremediği ve diğerlerinden ayırt edici olan, fiziksel veya davranışsal bir
özelliğinin tanınması ile çalışan sistemleri,
6) Boşluk: Kişinin eğitim veya istihdam kayıtlarında 28 günden fazla herhangi bir ara,
7) Check-in(çekin): Havalimanı terminallerinde, hava yolu veya yer hizmet kuruluş
görevlilerinin, yolcuların bilet, bagaj işlem ve kontrollerini yapmalarını,
8) Check-in(çekin) Kontuarı: Terminallerde yolcuların check-in işlemlerinin yapıldığı,
donanımlı masaları,
9) Co-Mail(şirket postası): Hava taşıyıcısının kendi istasyonlar ağı içinde naklettiği
postalar,
10) Co-Mat(şirket malzemesi): Hava taşıyıcısı şirketinin kendi istasyonlar ağı içinde
naklettiği malzemeler,
11) Demarke alan: Güvenlik tahditli alanlardan giriş kontrol önlemleri ile ayrılmış alan
veya eğer demarke alan güvenlik tahditli alan ise havalimanlarının diğer güvenlik
tahditli alanlarından giriş kontrol önlemleri ile ayrılmış alan,
12) Denetçi: Yetkili otorite adına ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen uyumluluk
faaliyetlerini gerçekleştiren yetkili personeli,
13) Doğrulama: Belirli bir güvenlik önleminin uygulanıp uygulanmadığı konusunda
denetçi tarafından gerçekleştirilen eylem,
14) EADB: Eğitim Araştırma Denetleme Birimi’ni,
15) EADUK: Eğitim Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu’nu,
16) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’nı
17) Eksiklik: Havacılık güvenliği gerekliliklerine uymama,
18) El Tipi Metal Arama Dedektörü (ETMD): Güvenlik kontrol noktalarında veya gerekli
görülen diğer yerlerde, yolcu ve personelin geçişlerinde güvenlik taramasının
bölgesel yapılabilmesi amacıyla sadece metale duyarlı olan detektörü,
19) Eşlikli uçakaltı bagaj: Yolcusuyla beraber aynı hava aracının uçak altında taşınan
bagaj,
20) Eşliksiz uçakaltı bagaj: Uçak altında taşınmak üzere kabul edilen ve çekin (check-in)
işlemini yapan yolcunun hava aracında olmadığı bagaj,
21) Gale: Hava aracında yiyeceklerin hazırlandığı bölümü, mutfağı,
22) Genel havacılık: İstihdam edilen profesyonel bir pilot tarafından uçurulan hava
aracının, şirket işlerinin yürütülmesine destek amaçlı olarak yolcu taşımasında veya
mal taşınmasında, ticari olmayan bir şekilde işletilmesi ve kullanımını,
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23) Genel havacılık faaliyetleri: Ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve
yük taşımacılığı ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın yapılacak hava işi
ve eğitim faaliyetlerini,
24) Giriş kontrol: Yetkisiz kişilerin, yetkisiz araçların veya her ikisinin girişinin
önlenmesi amacıyla yapılan kontrol,
25) Gözlem: Güvenlik önlemlerinin veya prosedürlerin uygulanması konusunda denetçi
tarafından yapılan kontrol,
26) Gümrüklü Salon: Dış hatlara açık havalimanlarında yolcuların giriş ve çıkış
yapmadan önce gümrük mevzuatı açısından beyan veya kontrol işlemine tabi
tutuldukları izole edilmiş salonları,
27) Güvenli bagaj: Herhangi bir yasaklı maddenin içinde olmamasını sağlamak için
taranmış ve herhangi bir yasaklı madde koyulmasını/çıkarılmasını önlemek için
fiziksel olarak korunmuş uçakaltı bagajı anlamına gelmektedir.
28) Güvenlik denetimi: MSHGP’nda yer alan hususların etkinliğinin ve uygulanırlığının
görülmesi amacıyla kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi işlemi olup, yetkili otorite
adına yapılan işlemi,
29) Güvenlik İncelemesi: Detaylı olarak yapılacak bir çalışma ile daha önceden bildirmek
koşulu ile havalimanı, hava yolu taşıyıcıları ve güvenlikle alakalı tüm birimlerin
yasadışı müdahale eylemlerine karşı aldıkları güvenlik tedbirlerinin etkinliğini
görmek ve mevcut gereklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yapılan işlemi,
30) Güvenlik Kontrolü: Yasadışı eylem gerçekleştirmek için kullanılabilecek silah,
patlayıcı madde ve benzeri maddelerin tespit edilmesi için alınan tedbirleri,
31) Güvenlik soruşturması: Sivil havacılık güvenliğine karşı yasadışı müdahale eylemleri
ve uluslararası sivil havacılık güvenlik önlemleri, standartları ve tavsiye edilen
uygulamalara aykırılık konusunda yapılan soruşturma,
32) Güvenlik Tahditli Alan: Girişinde geçerli bir giriş belgesi ve güvenlik kontrolü
yapılarak giriş sağlanan hava tarafı alanı (Bu alanlar normal olarak, son güvenlik
kontrol noktası ile uçak arasındaki tüm giden yolcu alanları, ramp, bagaj ayırma
alanları, kargo depoları, posta merkezleri, hava tarafında bulunan ikram ve uçak
temizlik tesislerini kapsar)
33) Güvenlik tahditli alanların kritik bölümleri: 40 kişiden fazla havalimanı giriş kartı
sahibi personelin giriş yetkisine sahip olduğu, havalimanının taranmış giden
yolcuların giriş yapabildiği ve taranmış giden uçak altı bagajların geçtiği veya
bulunduğu (güvenli bagaj hariç) bölümler,
34) Güvenlik tarayıcısı: İnsan vücudunda gizlenen yasaklı maddeleri tespit eden ve sinyal
veren sistem (Tarayıcı, bu sistemin bir parçası olabilir),
35) Güvenlik Tatbikatı: Tam kapsamlı bir güvenlik tatbikatı, farklı tür acil durumlarla baş
edebilmek için bir muhtemel harekât planının yeterliliğinin sağlanması amacıyla yasadışı
müdahale teşkil edecek bir eylemin senaryo dahilinde uygulanmasıdır. Kısmi bir güvenlik
tatbikatı, farklı tür acil durumlarla baş edebilmek için, haberleşme sistemi gibi muhtemel
harekât planının elemanları veya unsurlarının yanıt verebilme yeterliliğinin sağlanması
amacıyla, yasadışı müdahale teşkil edecek bir eylemin senaryo edilmesi,
36) Hangar: Havalimanlarında uçakların bakım ve onarımlarının yapılması veya
muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan genellikle büyük yapılı binaları,
37) Hassas Tesis: Hasar gördüğünde havalimanı fonksiyonlarının ciddi şekilde
aksamasına yol açacak olan ve havalimanı içinde veya havalimanıyla direkt bağlantılı
bulunan tesis ve yerleri,
38) Havalimanı: Hava ulaşım operasyonlarının yürütüldüğü alanlar,
39) Havalimanı tedarikleri: Havalimanının güvenlik tahditli alanlarında kullanılacak ve
tüketilecek veya satılacak her türlü malzemeyi,
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40) Havalimanı Tedariklerinin Bilinen Tedarikçisi: Havalimanı tedariklerini
havalimanının güvenlik tahditli alanlarına getirmeden önce gerekli güvenlik
kontrollerine tabii tutan ve MSHGP kurallarına uygun prosedürler uygulayan ve
havalimanı otoritesi tarafından yetkilendirilen tedarikçisi,
41) Havacılık güvenliği: Sivil havacılığı yasadışı müdahale eylemine karşı koruma amaçlı
tedbirler ve insan ve doğal kaynakların birleşimini,
42) Havacılık işletmeleri: Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren ticari hava
taşımacılığı, genel havacılık, amatör havacılık, sportif havacılık, havaalanı, terminal,
ikram, yer hizmeti, kargo acentaları, antrepo, onaylı bakım ve özel güvenlik hizmeti
kuruluşlarını veya işletmelerini
43) Havayolu Konşimentosu (Airway Bill): Bir noktadan başka bir noktaya hava taşıması
ile gönderilen kargoyu ve bu kargonun taşıyıcı, gönderici ve alıcısını, hangi şartlarda
bu kargonun taşındığını, taşıma değerini değerli kargo, canlı hayvan, cenaze, tehlikeli
madde veya bozulabilir kargonun taşıma şeklini, işgal ettiği hacim ve ağırlığını
belirleyen, düzenleyen bir hava taşıma senedini,
44) Hava aracı güvenlik araması: Yasaklı maddelere karşı hava aracının iç ve dışının
derinlemesine, çok ayrıntılı aranmasını,
45) Hava aracı güvenlik kontrolü: Hava aracının, yolcuların erişebilecekleri iç kısmının
ve uçakaltı (hold) bölümünün şüpheli nesneler, silah, patlayıcı ve diğer tehlikeli
maddelere karşı aranmasını,
46) Hava tarafı: Havalimanında pistleri, taksi yolları, apron ve bunlara bitişik sahaları ve
belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya
bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri,
47) Hava taşıyıcısı: Geçerli bir ruhsata sahip olan ve hava taşıyıcılığı yapan yerli ve
yabancı işletmecileri,
48) Hava Trafik Yönetimi (ATM) Güvenliği: Hava trafik sistemini, doğrudan ATM
tesislerine veya bu tarz tehditlerin önlenmesinde ve giderilmesinde ATM’nin önemli
rol aldığı diğer havacılık sistemlerine yönelik tehditlerden korumak üzere oluşturulan
politikaları, sistemleri ve prosedürleri,
49) Havai çalışma: Bir uçağın tarım, inşaat, fotoğrafçılık, araştırma gözlemi ve devriye,
arama kurtarma, hava reklamcılığı vb. gibi uzmanlık hizmetlerinde kullanıldığı hava
aracı operasyonunu,
50) Hukuki işlemlere maruz kişiler: Haklarında yetkili mercilerce verilmiş yakalama,
gözaltına alma, muhafaza altına alma veya bir mahkeme tarafından tutuklanan ya da
mahkûm edilen ve kanuni nedenlerden dolayı havayolu ile nakledilmesi gereken
kişileri,
51) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu,
52) İkamet ülkesi: Kişinin kesintisiz olarak 6 ay veya daha fazla ikamet ettiği yer,
53) İkram Tedarikleri (Yiyecek Malzemeleri): Uçakta kullanılan tüm yiyecek, içecek,
kuru malzemeleri ve ilgili ekipmanları,
54) İnceleme: Belirli bir alan, belirli bir kurum/kuruluş, havalimanında belirli bir
bölümünde uygulanan havacılık güvenliği önlemlerinin ve prosedürlerin incelenmesi,
55) İnsan Faktörleri İlkeleri: Ekipman dizaynı, sertifikalandırılması, eğitimi ve
operasyonlara uygulanacak insan performansının uygun şekilde göz önüne alınması
yoluyla insan ve diğer sistem bileşenleri arasındaki en iyi etkileşimi arayan ilkeleri,
56) İnsan Performansı: Havacılık operasyonlarının etkinliği, güvenliği ve emniyeti
üzerinde etkisi olan insan yetenekleri ve limitleri,
57) İPC: “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları
Hakkında Yönetmelik-(SHY-İPC)”
58) İşletmeci: Hava taşıtı faaliyetleri ile ilgili işlemlerle ilgilenen kişi, kuruluş veya
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teşebbüsleri,
59) Kabin bagajı: Bir hava aracının kabininde taşınan ve boyutları standartlara uygun
yolcu beraberindeki bagaj,
60) Kabul edilemez yolcu (KEY): Bir Ülkeye girişi yetkili merciler tarafından reddedilen
kişileri,
61) Kapalı Devre TV Sistemi (CCTV): Sivil Havacılık Güvenliğini sağlamak amacı ile
kameralar vasıtasıyla kesintisiz kayıt esasına dayalı olarak izlenmesini sağlayan
sistemi,
62) Kapı Tipi Metal Arama Detektörü (KTMD): Güvenlik kontrol noktalarında veya
gerekli görülen diğer yerlerde, yolcu ve personelin geçişlerinde güvenlik taramasının
yapılabilmesi amacıyla, sadece metale duyarlı olan detektörü,
63) Kara Tarafı: Bir havalimanında doğrudan uçuş faaliyetlerine dahil olmayan terminal
binalarını, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan, ana giriş
yolu/yolları kontrol noktasından başlayarak hava tarafı dışında kalan havalimanı
bölümünü,
64) Kargo: Bagaj, posta, havayolu işletmesi postası, havayolu işletmesi malzemeleri ve
uçak içi tedarikler haricinde hava aracında taşınan her türlü eşya,
65) Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi (CACS): Sivil Havacılık Güvenliğini sağlamak
amacıyla, Hava Tarafı ve Hassas Tesislerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli
kapılardan oluşan, (Turnike, Döner kapı, Kayar kapı, Mevcut kapıya kilit sistemi vb.)
personele yönelik kesintisiz kayıt esasına dayanan ve CCTV destekli çalışan sistemi,
66) Kayıtlı gönderici: Gerekli kriterleri sağlayan ve yetkili hava kargo acentesi tarafından
sözleşme imzalamak suretiyle yetkilendirilen ve malın ilk çıkış yeri/gönderilmeye
hazırlandığı yer,
67) Kritik havacılık bilgi sistemi: Havacılık operasyonlarının emniyet açısından kritik
yönlerini içeren bilgilerinin toplanması, işlenmesi, idamesi, paylaşılması ve dağıtımı
için kullanılan bilgi kaynakları grubunu,
68) Kontrol Noktası: Şahısların, bagajların, eşyaların, araçların güvenlik kontrolünün
yapıldığı yeri,
69) ııı)
Kontrol Noktası Amiri: Kontrol noktasında görevlendirilmiş, sivil havacılık
güvenliği alanında eğitim almış Havalimanı Emniyet Teşkilatı personelini,
70) Konveyör: Terminallerde yolcu çekin (check-in)'i esnasında, yolcu beraberinde
olmayacak bagajların uçağa yerleştirilmek üzere alınarak gönderilmesi veya uçaktan
gelen bagajların alınması amacıyla yolcuların yararlandıkları mekanik taşıyıcı
görevini yapan şeritleri,
71) Kuralsız yolcu: Uçakta kalkış öncesinden uçak kapısının kapanmasından, indikten
sonra tekrar açılmasına kadar olan sürede yolcu ve personelin düzenini veya
güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunan uçaktaki malzemelere zarar veren,
tehdit eden veya sivil havacılık alanında uygulanan mevzuat kurallarına ve mürettebatın
uyarılarına uymayan kişiyi,
72) Kuruluş: İşletici haricindeki personel, organizasyon veya kuruluş,
73) MİA:Havalimanı Mülki İdare Amirliği
74) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP): Sivil havacılıkta yasadışı
eylemlere karşı yolcuları, mürettebatı, yer personeli ve halkı korumak amacıyla,
uluslararası mevzuata paralel olarak sorumlulukların detaylandırıldığı ulusal sivil
havacılık güvenlik programı,
75) MSHGKKP: Milli Sivil Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Programı’nı,
76) MSHGP: Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nı
77) Mülakat: Havalimanında yapılan denetim, inceleme sırasında denetçi tarafından
yapılan sözlü kontrol,
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78) Mürettebat: Hava aracı işleticisi tarafından uçuş süresinde hava aracında
görevlendirilen personeli,
79) Öngörülemezlik. Güvenlik önlemleri uygulamalarının belirli bir sistem dahilinde
caydırıcı etkisi ve verimliliğini artırılması amacıyla düzensiz aralıklarla, farklı
noktalarda ve/veya çeşitli yöntemlerle uygulanması,
80) Örneklem: Uygulama standartlarına bir sonuç teşkil edecek şekilde muhtemel tüm
seçeneklerin izlenebilmesi için etkin bir sayı ve aralıkta seçim yapılması,
81) Özgeçmiş araştırması: Kişinin, güvenlik tahditli alana, refakat edilmeksizin girebilmesine
yönelik uygunluğunun değerlendirilmesi, kişinin geçmişinin kontrol edilmesi, (adli sicil
belgesi, kişinin aranan şahıslardan olup olmadığının kontrolü vb.)
82) Patlayıcı iz tespit dedektörü (PİT-ETD): Bir çanta, veya bagaj içinde yer alan veya
kişilerin üzerinde ve taşıdıkları eşyalarında bulunan çok küçük miktardaki patlayıcı
maddeleri veya incelemeye tâbi narkotik maddeleri algılayabilme ve bunu alarm
aracılığıyla bildirme özelliğine sahip teknoloji sistemi ya da farklı teknolojilerin bir arada
kullanıldığı kombinasyonları,
83) Patlayıcı Tespit Sistemi (PTS-EDS): Bagajların uçağa gitmeden önce %100
taranmasını sağlayarak başta patlayıcı ve diğer Sivil Havacılık Güvenliğine yönelik
tehdit unsurlarını tespit edebilen farklı teknolojilerin kombinasyonundan oluşan
otomasyona dayalı sistemi (X Işını, İz Koklama ve/veya Operatör tabanlı farklı
özelliklerin bir araya getirilmesi gibi),
84) Patlayıcı Tespit Köpeği (PTK-EDD) : Bir kişi, çanta ya da bagajda yer alan çok
küçük miktardaki patlayıcı maddeleri algılayabilme ve bunu bildirme özelliğine sahip
köpekleri,
85) PAT Sahası(Pist Apron Taksi yolu): Bir havalimanında uçakların kalkış, iniş ve taksi
için kullanılan hareket alanı ve aprondan oluşan bölümünü,
86) Pist: Bir havalimanında, uçakların iniş ve kalkışları için hazırlanmış ve belirlenmiş
sahayı,
87) Posta: Universal Postal Union (Evrensel Posta Birliği) (UPU) kurallarına göre hava
taşıyıcısı postası haricinde Posta İdareleri arasında gidip gelen, her türlü yazışma ve
diğer malzemelerin bütününü,
88) Potansiyel tehlike arz eden yolcu: Göçmenlik nedeni ile kabul edilmeyen veya hukuki
işleme maruz kalan veya sınır dışı edilen(deporte) olan kişi-yolcu,
89) Refakat Edilmeyen Eşliksiz Bagaj(Rush): Uçak altında (hold) taşınmak üzere kabul
edilmiş ve çekin (check-in) yapan yolcusu uçakta bulunmayan bagajı,
90) Sahipsiz Bagaj: Bir havalimanına gelmiş olup, herhangi bir yolcu tarafından
alınmamış veya sahiplenilmemiş bagajı,
91) Servis Paneli: Su, lavabo, yer elektrik bağlantıları gibi uçak hizmetlerinin
sağlanmasında kullanılan giriş noktası ve kapaklı diğer servis bölmeleri,
92) Sınır Dışı Edilen Kişiler: Daha önce bir Ülke tarafından kanunen kabul edilen ya da
bir Ülkeye kanuni olmayan yollardan giren, ancak ilgili Ülkenin yetkili mercilerince
resmi olarak söz konusu Ülkeyi terk etmesi talep edilen kişileri,
93) Sıvı patlayıcı tespit sistemi (LEDS): Kontrol noktalarında sıvı patlayıcı maddeler ile
patlayıcı olmayan sıvı, aerosol ve jelleri ayırt eden ve tarayan sistem, (Tarayıcı bu
sistemin bir parçası olabilir),
94) Sivil havacılık: Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Şikago Konvansiyonu 3 üncü
maddede belirtilen devlet hava araçları haricinde sivil hava araçları tarafından
gerçekleştirilen hava operasyonu,
95) Sürekli rastgele kontroller: Bir eylem süresince bir düzen teşkil etmeyecek şekilde,
rastgele gerçekleştirilen kontrolleri,
96) Şikago Konvansiyonu: 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da imzalanan Uluslararası
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Sivil Havacılık Konvansiyonu ve Ekleri,
97) Taksi Yolu: Bir havalimanında, uçakların taksi yapmaları için hazırlanmış ve
havalimanının bir yeri ile diğer bir yeri arasında bağlantı yapan yolu,
98) Tanımlanamayan Bagaj: Bir havalimanında yolcu tarafından alınmamış ya da ait
olduğu yolcu tespit edilmemiş, üzerinde bagaj fişi olan veya olmayan bagaj,
99) Tarama: Yasaklı maddeleri tespit etmek amacıyla el veya güvenlik cihazlarıyla
yapılan kontrol,
100) Tehdit Unsurlarının Görüntülenmesi (TIP - Threat Image Projection): Belirli X-ray
cihazlarına yüklenebilecek, yetkili otorite tarafından onaylanan yazılım programı (Bu
program, incelenen gerçek bir çantanın X-ray görüntüsü üstüne, yazılımda yer alan tehdit
maddelerinin örneğin silah, bıçak, imal edilmiş patlayıcı düzenekler gibi sanal
görüntülerini veya tehdit maddelerini içeren çantaların tam sanal görüntülerini ekrana
yansıtır ve X-ray cihaz operatörlerine söz konusu maddeleri algılayabilme, ayırt edebilme
yetenekleri konusunda anında bilgi sağlar)
101) Tehlike arz eden yolcu: Hava aracında veya hava alanında yolcu ve personelin
düzenini veya güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunan, mürettebatın
talimatlarını yerine getirmeyen ve havalimanında veya hava aracında kurallara
uymayan kişiyi,
102) Terminal: Yolcuların uçuş öncesi ve uçuş sonrası işlemleri yapılan, bünyesinde hava
ulaştırma hizmeti ile ilgili kuruluş ve kolaylık tesislerini bulunduran bina veya binalar
grubu,
103) Test: MSHGP da yer alan hususların tamamının veya bir bölümünün yasadışı
müdahale teşkil edecek senaryo ve sanal olaylarla test edilmesi işlemini,
104) Ticari hava taşımacılığı işletmesi: Kiralama veya ücreti karşılığı kargo, posta veya
yolcu taşımacılığını kapsayan hava aracı operasyonu,
105) Ticari uçuş: Ücreti karşılığı yolcu, yük ve posta taşımak üzere yapılan uçuşları,
106) Transfer yolcu, bagaj, kargo ve posta: Geldiği hava aracı dışında başka bire hava
aracı ile devamı olan yolcu, bagaj, kargo veya posta,
107) Transit yolcu, bagaj, kargo ve posta: Geldiği hava aracı ile havalimanında bir
müddet bekledikten sonra aynı hava aracı ile devamı olan yolcu, bagaj, kargo ve
posta,
108) Uçakaltı (hold) Bagaj: Bir hava aracının yük bölümünde taşınan bagajları,
109) Uçuş Güvenlik Görevlisi (Hava polisi): Hava aracı ve hava aracındaki yolcuların
güvenliğini tehlikeye atan yasadışı müdahale eylemlerine karşı havayolu işletmesine
ait hava araçlarında görevli güvenlik görevlisi (IFSO),
110) Uçuş tedarikleri: Uçuş sırasında hava aracında kullanılmak, tüketilmek, satılmak
üzere; kabin bagajı, yolcular haricinde personel tarafından taşınan malzemeler ve
hava taşıyıcısının kendi istasyonları arasında taşınan posta ve malzeme haricinde,
yolcu ve mürettebatın kullanacağı malzemeler,
111) Uçuş tedariklerinin bilinen tedarikçisi: Uçuş tedariklerini direkt hava aracına
göndermeyip, hava taşımacılığı işletmesine veya yetkili tedarikçiye teslim eden ve
bunlar tarafından yetkilendirilen tedarikçi,
112) Uçuş tedariklerinin yetkili tedarikçisi: Uçuş tedariklerinin direkt hava aracına
yükleyen/teslim eden güvenlik kurallarını ve standartları sağlayan yetkili otorite
tarafından yetkilendirilen tedarikçi
113) Uyumluluğun izlenmesi faaliyetleri: Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve
uluslararası mevzuat belirtilen uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla yapılan
prosedürler
114) Yasadışı Eylemler: Yasadışı eylemler şunlardır:
1) Hava aracının yasadışı olarak ele geçirilmesi,
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Hizmetteki hava aracına zarar verilmesi,
Havalimanında veya hava aracı içinde rehine alma,
Hava aracına, havalimanına veya havalimanındaki tesislere zorla izinsiz girmek,
Hava aracına veya havalimanına kötü amaçla silah, tehlikeli cihaz veya madde
sokulması,
6) Hava aracının insanları öldürmek, yaralamak, çevre ve binalara zarar vermek
amacıyla kullanılması,
7) Havalimanında veya sivil havacılık tesislerinde uçuşta veya yerde olan hava aracı,
yolcular, mürettebat/ekip, yer personeli veya halkın emniyetini tehlikeye atmak,
115) Yasaklı Madde: MHP’nin Ek 17’de belirtilen ve yasadışı eylemlere karşı sivil
havacılık güvenliğini tehlikeye atabilecek silah, patlayıcı ve tehlikeli maddeler,
116) Yerel Otorite: Havalimanlarında güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve
uygulanmasından sorumlu olan Mülki İdare Amirliğini (MİA),
117) Yetkili acente: Kargo ve postanın güvenlik kontrollerini sağlayan ve hava taşıyıcısı,
acente, kargo göndericisi veya diğer kuruluşların kargosunu taşıyan ve yetkili otorite
tarafından yetkilendirilen acente,
118) Yetkili Otorite: Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nın idamesi, uygulanması
ve geliştirilmesi, bu konu ile ilgili yeni politikaların belirlenmesi ve tedbirlerin
alınması, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların belirlediği standartların
karşılanması ile kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu ve
yetkili olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü,
119) Yıllık trafik hacmi: Havalimanına gelen, giden ve transit/transfer olarak kullanan
toplam yolcu sayısı,
120) Zafiyet: Uygulanan önlemler ve prosedürlerde yasadışı eylemi gerçekleştirmek için
istismar olunabilecek herhangi bir zayıflık,
121) X-Ray Bagaj Arama Cihazı: Güvenlik kontrol noktalarında veya gerekli görülen
diğer yerlerde, bagajların güvenlik taramasının X ışını verilerek elde edilen
görüntünün yorumlanmasını sağlayan güvenlik cihazını ifade eder.
2)
3)
4)
5)
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YAZAR NOTU
Sevgili Öğrenciler;
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi önlisans programı kapsamında sizlere
sunduğum havacılık güvenliği kitabında sivil havacılık, ulusal ve uluslararası mevzuat ve
standartlar ile birlikte havalimanı güvenliği gibi çok çeşitli konuları ele alacağız. Bu kapsamda
alınan güvenlik tedbirleri, yaşanan olayların raporlanması konularına kitabın ilerleyen
bölümlerinde ayrıntılı olarak değineceğiz.
Hazırladığım ders materyalinin sizler için yardımcı kaynak niteliğinde olmasını temenni
ediyorum. İyi çalışmalar..

17

1. BİR BİLİM ALANI OLARAK HAVACILIK GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Havacılık Güvenliğine Genel Bakış
Neden Havacılık Güvenliği Gereklidir?
Terörizme Genel Bakış
Havameydanlarının Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havacılık güvenliği neden önemlidir?
Sivil havacılığın özellikleri nelerdir?
Terörist saldırıların gerekçeleri ve yöntemleri nelerdir?
Hava meydaları neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Havacılık güvenliğine genel Sivil Havacılık Güvenliğinin Bölüm içerisinde yer alan
bakış
konu incelenmesi ile
önemini saptayabilmek
Hava meydanlarının önemi

Havameydanlarının önemini Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
tespit edebilmek

Terörizme Genel Bakış

Havacılık
Genel Bakış

Sivil Havacılığa yönelik
saldırıların
kapsamı
ve
sonuçlarını anlayabilmek ve
güvenlik
konseptinin Bölüm içerisinde yer alan
gelişiminin nedenlerini daha konu incelenmesi ile
doğru
olarak
tespit
edebilmek

Güvenliğine Uluslararsı Organizasyonlar Bölüm içerisinde yer alan
ve
milletler
arası konu incelenmesi ile
antlaşmaların neler olduğunu
görmek
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Anahtar Kavramlar
Havacılık ve havalimanı güvenliği
Terör
Tehdit
Saldırı
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Giriş
Öncelikle eğitimde amaç nedir ona bakmak gerekirse, bir görüşe göre Eğitim insanları belli amaçlara
göre yetiştirme sürecidir. Bir diğer görüşe göre Eğitimin amacı, insanı, hem kendisi, hem de toplumu
için değer yaratacak düzeye getirmek olmalıdır denilmektedir. Bu şekilde tanımları çoğaltmak
mümkündür. Ancak eğitim ortak payda elde edilmek istenen şeyler için izlenen yol ve süreçtir
diyebiliriz.
Havacılık güvenliğinde eğitim ise ulusal ve uluslararası uçuşlarda emniyetli bir uçuş için standart
önleyici güvenlik tedbirlerinin uygulanması, risk ve tehdit unsurunun en aza indirgene bilinmesi ve
olası bir tehlikeli durum karşısında görevlilerin müdahale kabiliyetinin artırılması ve hızlandırılması
için yapılan tüm faaliyetlerdir.
Genel olarak havacılık güvenlik eğitiminde amaç, normal işletim şartlarında ulusal ve uluslararası
uçuşların emniyetli operasyonu için standardize önleyici güvenlik seviyesini uygulayabilen ve artan
tehdit risk durumunu karşılamak için güvenliği süratle arttırabilme kabiliyetine sahip uygun olarak
eğitilmiş personelin sağlanması olmalıdır.
Eğitim programının amacı tanımlanırken, ulusal havacılık güvenlik programı ile havacılık güvenlik
ana amacının gerçekleşmesini temin etmek için eğitim ihtiyacı arasındaki bağlantıyı saptamaya
çalışmak gerekir.
Havacılık güvenlik eğitim politikası tanımlarken ise, programda belirlenen öğretim ve eğitimin
sadece havacılık güvenliği ya da havalimanı güvenlik personeli ile sınırlı olmadığını belirtmelidir.
Sivil havacılık içinde yer alan ve programa dahil edilmesi istenen tüm unsurlar açık olarak
belirtilmelidir. Etkilenen taraflar arasındaki ön görüşmeler, gereklerin tespitinde yardımcı olacaktır.
Bir ulusal havacılık güvenlik programının geliştirilmesindeki en önemli basamak, havalimanı
güvenliğinin o kadar büyük bir kanun uygulama sorunu olmadığı ancak havalimanı günlük
faaliyetlerinde yer alan tüm kuruluşların yönetim ve personelinin güvenlik konusunda
bilinçlendirilmesinin önemli olduğunun fark edilmesidir. Güvenlik, değişik özellik ve unsurlu bir
genel uygulamaya sahiptir. Söz konusu özellik ve unsurlar her zaman farklı kuruluşların faaliyetleri
üzerinde eşit etkiye sahip değildir. İşte tüm düzeylerde, güvenlik bilincinin geliştirilmesi eğitim
kanalı ile gerçekleştirilmektedir.
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1.1. Havacılık Güvenliğine Genel Bakış
Havacılık güvenliği havaalanları ve uçaklarda daha sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanması terörist
tehditleri ortadan kaldırmak ve daha emniyetli bir uçuş sağlamak amacıyla benimsenmiştir. Özellikle
11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra havacılık güvenliği siyasi gündemde yerini almıştır. Hâlbuki
bundan önce, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler havada güvenlik konusunda kendi kurallarını
uyguluyorlardı. 2002’de kabul edilen ortak kurallar: Havaalanlarının ve uçakların kimi güvenlik
açısından hassas bölümlerine giriş, yolcu görüntüleme ve bagaj, kargo ve mektup kontrolü,
personelin izlenmesi ve eğitimi ile silahların ve uçuş sırasında veya havaalanlarında yasaklı diğer
malzemelerin tasnifidir.
Eylül 2005’te Avrupa Komisyonu 2002 yılında kabul edilen bu kurallardan yolcu ve bagaj
görüntüleme, uçak güvenlik kontrolleri ile personelin işe alınması ve eğitimi gibi bazılarında
değişiklik yapılması teklifinde bulundu. Komisyon ayrıca AB mevzuatında bir ilke imza atarak uçuş
sırasında güvenlik tedbirleri getirilmesini istedi. Aralarında pilot kabinlerine giriş hakkı ile kimi asi
yolcuların zaptından sorumlu uçuş polisleri görevlendirilmesinin yer aldığı yeni kurallar Mart
2008’de onaylanmıştır.
Mevzuattaki bu gelişmelere paralel olarak, AB keza yeni bir dizi geçici tedbirleri de kabul etti. 2006
yazında İngiltere’den ABD’ye yapılan bir uçuş sırasında teröristler tarafından sıvı patlayıcı aktarımı
planının ortaya çıkarılmasıyla birlikte AB genelinde tedbirler söz konusu oldu. Kasım 2006’da
onaylanan bu kurallar arasında uçuş sırasında yolcuların taşıyabileceği sıvı miktarına sınırlama
getirilmesi yer alıyordu.
11 Eylül saldırıları keza AB için ABD ile yeni bir ikili anlaşma imzalanmasını gerekli hale getirdi.
Bu anlaşma ile aranılan, yolculara ait bilgilerin Amerikan güvenlik hizmetlerine aktarılmasını
talebeden Amerikan terörle mücadele önlemlerine Avrupalıların uymasıydı. Ancak Mayıs 2004’te
imzalanan anlaşma Avrupa Adalet Mahkemesince Mayıs 2006’da meşru olmadığı gerekçesiyle
reddedildi. Haziran 2007’de imzalanan bir başka anlaşmaya göre ise Avrupalı yolcuların özel
bilgilerinin yeterince korunmadığı yönündeki eleştirilere hedef oldu.
Havacılık güvenlik tedbirlerinin Avrupa düzeyinde uyumlu hale getirilmesi tüm AB ülkelerinde aynı
uygulama ve standartlarının yürürlüğe konulmasıyla büyük ölçüde kolaylaştırıldı. Bu çerçevede
ayrıca tüm ülkelerde asgari düzeyde güvenlik tedbirlerinin alınması sağlandı. Ancak üye ülkeler
istedikleri takdirde daha katı tedbirler almakta serbest bırakılırken bu konuda takip edilmesi gereken
kıstaslar arasında ayrımcılık gözetmeksizin tedbirlerin uygulanması, riskle orantılı önlemler alınması
ve sorunla ilişkili olacak şekilde güvenlik önlemlerinin uygulamaya konulmasına yer verildi. Bu
şekilde güvenlik tehditleri artarken bir taraftan da büyük ölçekli geçici güvenlik tedbirleri hem ulusal
hem de birlik düzeyinde alınmaya başlandı.
Örneğin, Kasım 2006’da aynı yılın Ağustos ayında Londra Heathrow havaalanındaki bir uçağa sıvı
patlayıcı yerleştirmek isteyen bir terör zanlısının yakalanmasıyla birlikte AB uçuş sırasında sıvı
taşınmasına ilişkin yeni sınırlamalar getirdi. Yeni kurallar ışığında, Avrupalı yolcular yanlarında
ancak 100ml.’den daha az miktarda sıvıyı şeffaf, plastik ağzı kapanabilir kutu veyahut paketlerde
taşıyabilecekler ve bu kutuların güvenlik kuvvetlerinde kontrolden geçirilmeleri zorunlu hale
getirildi.
Nitekim ülkemiz birçok havalimanı dış hatlar terminalinde de bu uygulama 2009 tarihinden itibaren
kademeli olarak uygulamaya başlanılmış ve uygulama halen devam etmektedir.
Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra havacılığı hedef alan terör faaliyetlerinin daha çok hasar ve
ses getirdiği, gelişen teknolojiler ve küreselleşen dünya ile teröre ülkelerin çok uzak noktalardan
hedef duruma gelmesi ülkeleri uluslararası işbirliği ve tedbirler almaya mecbur etmiştir.
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Uluslararası sivil havacılık güvenliğinin ana hedefi, uluslararası sivil havacılığa hizmet eden bir
havalimanında bulunan yolcu, mürettebat, yer personeli ve genel halk ile havalimanı bina ve
tesislerinin, gerek yerde gerekse havada teşebbüs olunacak yasadışı müdahale maksatlı fiil ve
eylemlere karşı korunması ve emniyetinin gözetilmesinin temin edilmesidir. Bu hedef, uluslararası ve
ulusal, havalimanı düzeyinde alınacak önlemlerin uygun şekilde bir araya getirilerek uygulamaya
konması ile muhtelif insan ve malzeme kaynaklarının seferber edilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Bir
güvenlik politikasının uygulanması sayılan düzeylerin her birisinde güvenlik programlarına bağlıdır.
Sivil havacılığın yasa dışı müdahale eylemlerine karşı korunması ile ilgili tüm hususlarda yolcu,
mürettebat, yer personeli ve genel kamunun korunması ana hedef olduğundan, Devletler, yasa dışı
müdahale fiiline maruz kalmış bir uçağın yolcu ve mürettebatının emniyeti için, seyahat
sürdürülebilinceye kadar gerekli önlemleri almak zorundadırlar.

1.2. Neden Havacılık Güvenliği Gereklidir?
Havacılık güvenliğine yönelik tehditler; terör ve suç başlıkları altında kapsamlı bir şekilde kategorize
edilebilmektedir. Tarih göstermiştir ki, havacılık endüstrisi, çok sayıda uçak kaçırma olayına, hava
alanlarına ve havacılıkla ilgili diğer tesislere yönelik saldırılara, bombalı saldırılara ve daha yakın
geçmişte de hava taşıtlarının kitle imha silahları olarak kullanılmasına sahne olmuştur.
Havacılık endüstrisinde karşılaşılan tehditleri öğrenebilmemiz için, bu endüstrinin neden terörist ve
suçlular için gözde bir hedef olduğunu ve olmaya devam edeceğini anlamamız gerekmektedir.
Yerel, ulusal ve uluslararası sivil havacılık; insanların ve malların dünya genelinde taşınması ile ilgili
çok uluslu bir sektörün temelini oluşturmaktadır. İnsanları kısa sürede, uzun mesafelere çok makul
fiyatlarla taşımakta olan geniş gövdeli hava taşıtları, seyahat etmeyi oldukça kolaylaştırmış
durumdadır. İhracat/ithalat kalemlerinin tam zamanında ve hızlı bir şekilde teslim edilmesine imkan
veren kargo kapasitesi, havayolu taşımacılığını, uluslararası ticaret için cazip konuma getirmiştir.
Sivil havacılığın en belirgin özellikleri şunlardır:
• Hızlı teknolojik ve mühendislik gelişimi;
• Hızlı büyüme;
• Tüm mal ve hizmetlerin giderek artan bir oranda ticarileşmesi;
• İnsanlar ile teknoloji arasındaki karşılıklı bağımlılık;
• Uluslararası güvenlik piyasasına duyarlı gelişimi;
• Hava ve yerdeki tesislerin sivil, askeri ve genel havacılık tarafından ortak kullanımı; ve
• Havayolu ulaşımının giderek artan oranda ekonomik olması.
Havacılığın Diğer ulaşım araçlarına göre avantajları
a) Teknolojik gelişmeler
b) Hız
c) Konfor
d) Emniyet.....
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Bu nedenlerle Sivil Havacılık 1960’lı yıllardan bu yana teröristlerce hedef alınmaktadır.
Havacılık sektörü, uluslararası seyahatler için en popüler ulaşım modeli olması nedeniyle oldukça
dikkat çekmektedir. Tatil için seyahate çıkanlardan, iş adamlarına, devlet görevlilerinden, yüksek
rütbelilere kadar herkesin seyahat etmeye ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, Sivil Havacılık,
teröristlerin ve suçluların da ilgisini çekmektedir.
Her geçen gün teröristler ve suçlular için sektör çok daha cazip hale gelmektedir.
Çünkü:
• Kamuoyunca çok iyi bilinmektedir, ticari değeri bulunmaktadır ve prestijli olarak görülmektedir.
• Yüksek yolcu trafiği seviyelerine sahiptir.
• Havacılık sektöründe yaşanan bir olay hükümetin tepki göstermesine neden olabilmektedir, örneğin
hükümet güvenliği artıracaktır, ve
• Teröristler için riskler sınırlıdır.

Risklerin
sınırlı
olması
Geçmiş
eylemleri
n etkili
olması

Hava
ulaşımına
artan
talep
Sektörün
büyümes
i

Ses
getirmes
i

Sektör sürekli olarak büyümekte ve kendisini sürekli geliştirmektedir. Sivil havacılık sektörünü
teröristler için daha cazip hale getiren gelişmelerden bazıları şunlardır:
 Küresel ticaretle büyüyen ekonomiler nedeniyle daha fazla varış noktasının olması
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 Havayolu ile seyahat daha ekonomik hale geldikçe daha fazla yolcu seyahat etmektedir (1.6
milyar)
 Havayolu taşımacılığına artan talep ve aynı zamanda rekabetçi ihtiyaçlar nedeniyle, özellikle
düşük fiyatlı havayolları olmak üzere daha fazla havayolu şirketi kurulmaktadır
 Artan hava trafiğine ve ‘aktarma’ kavramına hizmet vermek amacıyla daha fazla havaalanı
inşa edilmektedir.
 Daha büyük hava taşıtları (A380) hem yakıt verimliliği hem de çevresel ihtiyaçlar nedeniyle
üretime sokulmaktadır
 Daha fazla hava kargosu taşınmakta; ve
 Hava taşıtlarının saldırı araçları olarak kullanılmasının, 11 Eylül saldırısın da deneyimlendiği
gibi daha etkili olduğu görülmüştür.
Tüm bu etkenler, sektörün saldırıya açık bir hale gelmesine yol açmıştır. Sektöre yönelik tehditler
çok farklı suçlulardan gelmektedir. Bu suçlulardan bazıları en “beklenmedik” olayların içinde yer
alabilmektedir. Teröristler için daha cazip bir hedef haline gelmesi nedeniyle, her geçen gün
havacılık sektörüne yapılacak saldırının riski büyümekte ve çok daha tehlikeli bir hal almaktadır.

1.3. Terörizme Genel Bakış
1.3.1. TERÖR NEDİR? UNSURLARI NELERDİR?
Terör: sözlük anlamıyla "korkutma, yıldırma ve tedhiş” anlamına gelir.
Terör: Bir eylem biçimi, şiddetin tatbiki
Terörizim: Savaşın doktrini terörü ortaya çıkaran ve sistemleştiren politik bir olgudur.
Terörün Unsurları şunlardır:
 İdeoloji
 Hedef
 Örgüt
 Şiddet
1.3.2. TEHDİT TÜRLERİ
Sivil havacılık sektörüne yönelik tehditler, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki ana kategoride
toplanmaktadır.

Doğrudan Tehditler
Dolaylı Tehditler
1.3.2.1. DOĞRUDAN TEHDİTLER
Özel olarak sivil havacılığı hedef alan tehditlerdir.
Doğrudan tehditler arasında;
• BOMBA/EL YAPIMI PATLAYICI CİHAZ (IED) – Bomba tehdidi/hava taşıtında terminalde ya
da diğer havaalanı tesislerinde IED.
• KAÇIRMA – Yerde ya da havada iken bir hava taşıtının kontrolünü ele geçirmek amacıyla
gerçekleşen tehditler.
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• REHİN ALMA – Terminalde ya da diğer havaalanı binalarında rehine alma tehditleri. Böyle bir
tehdit, gerçekleştirildiğinde, havaalanı tesislerinde ciddi karışıklıklara yol açabilmektedir.
• SİLAHLI SALDIRILAR – Bir birey ya da grup tarafından bir havaalanına ya da başka bir tesise
yönelik silahlı saldırı tehdidi.
• SABOTAJ – Havacılık tesislerine ve ekipmanlarına kasıtlı olarak ve kötü niyetle zarar verilmesi
tehdidi. Bombalar/IEDler kullanılabilmektedir.
• PARA SIZDIRMA – Havacılık endüstrisi örgütlerine, mali çıkar amacıyla, bunların havacılık
varlıklarına saldırı tehdidinde bulunarak gözdağı verme.
• ŞİDDET İÇEREN PROTESTO – Şiddet eylemleri düzenlemek ve/veya bir havacılık
operasyonlarını kesintiye uğratmak amacıyla, siyasi ya da özel çıkar gruplarınca yapılan protesto
tehditleri.
• GÜVENLİK İHLALLERİ – Havaalanlarının güvenlik kısıtlaması bulunan alanlarına erişmek ve
hava araçlarına silah yerleştirmek ya da hava araçlarının cihazlarına sabotaj düzenlemek maksadıyla,
güvenlik önlemlerini ihlal etme ya da tehlikeye atma tehdidi.
• KAVGACI EYLEMLER – Sivil kargaşanın bulunduğu ülkelere ya da bu ülkeler üzerinden
yürütülen faaliyetler nedeniyle bir hava aracına yönelik tehditler. Bu tehditler karadan havaya ya da
havadan karaya olabilmekte, uçuş halindeki uçağa doğrudan ateş açma ya da uçak yerde iken silahlı
saldırı şeklinde gerçekleşebilmektedir.
• FÜZE SALDIRILARI – Alçaktan uçan, örneğin bir havaalanına yaklaşmakta olan ya da alandan
ayrılmakta olan hava araçlarına karşı, omuzdan ateşlenen karadan havaya füzelerle gerçekleştirilen
saldırı tehditleri.
• İNTİHAR SALDIRILARI – Havacılık tesislerine ya da mallarına karşı intihar bombacıları
tarafından düzenlenen saldırılar,
Gibi eylemler yer almaktadır.
1.3.2.2. DOLAYLI TEHDİTLER
Genel olarak havacılığı tehdit etme amacıyla planlanmamasına rağmen yasadışı olan eylemlerin
sonuçları olarak tanımlanabilir.
Şunları içermektedir:
 İlaç, flora ve fauna kaçakçılığı;
 Kaçakçılık (örneğin: Para ya da külçe altın);
 Uçuş sırasında şiddet (örneğin: Bir kişi ya da grup tarafından başka bir yolcu ya da
mürettebata saldırı); ve
 İşyerinde şiddet.
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1.3.3. TEHDİT KAYNAKLARI
Sivil havacılığa yönelik tehditler çok farklı kaynaklardan gelebilmektedir.
Şunları içermektedir:
 Teröristler
 Suçlular
 Zihinsel rahatsızlığı bulunanlar
 Çalışanlar (hoşnutsuz olanlar ya da suça meyilli olanlar)
 Mülteciler; ve
 Diğer devletler
Bu liste sürekli değişiklik göstermektedir. Yakın zaman önce, istihbarat örgütleri “kendin-yap
teröristleri” olarak adlandırılan yeni bir oluşum tespit etmişlerdir Kendin Yap Teröristleri, din veya
etkilendiği başka bir aşırı görüş nedeniyle kendi kendine terörist olmaya karar vermektedir. Bu
kişilerin herhangi bir örgütle bağlantısı da bulunmamaktadır.
Aynı zamanda El Kaide gibi terör örgütleri ile işbirliği içinde olan ve o örgüt adına terörist faaliyetler
düzenlemek amacıyla tek taraflı olarak hareket eden gruplar da bulunmaktadır. Böyle grupların
geçmişte herhangi bir suç kaydı bulunmayan ya da geçmişinde böyle eylemlere bulaşmamış olan
üyeleri de bulunabilmektedir.

1.3.4. TERÖRİST SALDIRILARIN GEREKÇELERİ
Terörist gruplar için çok sayıda gerekçe bulunmaktadır.
Bunlardan en yaygın olan bazıları şunlardır:
 Davalarının tanıtımını yapmak,
 Siyasi tutuklarının ya da diğer teröristlerin serbest bırakılmalarını sağlamak,
 Hükümet ya da uluslararası politikaları değiştirmek,
 Kendi davalarına karşı çıkan yetkili kişileri düşürmek ya da itibarlarına zarar vermek,
 Suikast amacıyla bireyleri hedef almak,
 Halkı korkuya sevk etmek ve normal yaşantıyı kargaşaya uğratmak; ve
 Tehdit ya da şantaj yolu ile para elde etmek.

1.3.5. TERÖRİST SALDIRILARIN YÖNTEMLERİ
Teröristler tarafından sivil havacılığa karşı kullanılan yöntemlerden bazıları şöyledir:
 UÇAK KAÇIRMA - Cephanenin ya da silahların hava aracına kaçak olarak sokulmasını ve
hava taşıtına zorla el konularak rehineler alınmasını içeren tekniklerdir.
 SABOTAJ - Bu durum patlayıcıların ya da, yangın çıkartıcı maddelerin (ya da her ikisinin
kombinasyonu) uçakta ya da havaalanındaki stratejik tesislerde kullanılmasını içermektedir.
 MANDAPS - Aynı zamanda Taşınabilir Hava Savunma Sistemleri olarak da bilinen
sistemlerin uçuş esnasında ya da yerde iken uçağa karşı kullanılmasıdır. MANDAPS sivil
havacılığa karşı yeni ortaya çıkan tehditlerden biri olarak kabul edilmektedir.
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 İNTİHAR BOMBACISI - Bu durum araç içinde ya da kişinin üzerinde taşıdığı patlayıcıları
infilak ettirmesini içermektedir.
 ORDU TARZI SALDIRILAR - Bu saldırılar bir havaalanı tesisine karşı otomatik silahlara
ve patlayıcılara sahip terörist grup tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
 HAVA TAŞITI - Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gerçekleşmiş olan çirkin 11/9 olayı, bir
hava aracının kaçırılarak stratejik hedeflere onları yok etmek maksadıyla kasıtlı olarak
çarptırılmasından oluşan yeni bir yöntem ortaya çıkarmıştır.
 CBRN - Bu kısaltma Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer silah sistemleri anlamına
gelmektedir. Teröristlerin bu türden cihazları elde etmeye çalıştığı anlaşılmıştır. Eğer başarılı
olurlarsa, bu durum tehdit koşullarını büyük ölçüde değiştirecektir.

 SİBER TERÖRİZM - Bu durum bir kuruluşun iletişimini ve bilgisayar ağlarını kasıtlı olarak
felce uğratmayı içeren yüksek teknolojik biçimde yeni bir savaş halidir.

1.4. HAVA MEYDANLARININ ÖNEMİ
İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyen sivil havacılık faaliyetleri
terörizm açısından önemli bir hedef olmaları, ülke tanıtımına olan katkıları, ülkelerin aynı zamanda
bir sınır kapısı konumunda yer almaları nedeniyle yasal ve yasadışı faaliyetlerin kesiştiği bir nokta
olması, globalleşme ve diğer sayabileceğimiz bir çok etkenden dolayı önemli bir anlam
kazanmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin kesişmesi sonucu havameydanlarında korunma ihtiyacı ortaya
çıkmıştır.
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Bu korunma ihtiyacı uluslararası sözleşmelerle de havacılık sektörünün vazgeçilmez bir parçası
olmuştur.
Örneğin havacılık sektörüne baktığınızda;







1945’te 9 milyon yolcu
2007’De 2.260 milyar yolcu (Sadece Tarifeli seferler)
2007’de 41 milyon ton yük
27.7 milyon iş
900 Tarifeli havayolu şirketi
21.943 Ticari uçak
Kaynak:http://www.icao.org

Bu rakamlar her geçen gün daha da artmaktadır.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sivil Havacılık Güvenliğinin önemini, gerekliliklerini, havacılık sektörünün değerlerini,
havacılığı tehdit eden etkenleri ve gelişimini anlamaya yönelik olarak genel etkenlerin ve ortaya
çıkan önemli gelişmelerin nedenlerini anlamaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1. Sivil havacılığın en belirgin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)
b)
c)
d)

Hızlı teknolojik ve mühendislik gelişimi;
Hızlı büyüme;
Standart dışı faaliyetlerin gerçekleşmesi;
İnsanlar ile teknoloji arasındaki karşılıklı bağımlılık;

2. Sözcük anlamıyla TERÖR nedir?
a)
b)
c)
d)

Korkutma, yıldırma ve tedhiş
Şiddetin tarifi;
İdeolojik etkenlerin tarifi;
Kültür ve ideolojinin etkileşimi;

3. Aşağıdakilerden hangisi TERÖR’ün unsurları arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)

Tehdit
Hedef
Örgüt
Şiddet

4. Aşağıdaki maddelerden hangisi Sivil havacılığa yönelik tehdit kaynakları arasında yer
almaz?
a)
b)
c)
d)

Teröristler
Suçlular
Sürekli seyahat eden yolcular;
Çalışanlar (hoşnutsuz olanlar ya da suça meyilli olanlar)

5. Aşağıdaki maddelerden hangisi terörist saldırılarının yöntemleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)

Uçak kaçırma;
Sabotaj;
MANDAPS
Bomba İhbarı

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde terörist saldırı yöntemleri doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)

Siber CBRN, Uçak kaçırma
CRBN, Uçak durdurma
Uçak durdurma, Uçak kaçırma
Siber Terörizm, Hava taşıtı
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……………; Kimyasal, Biyolojik, Nükleer ve Radyolojik silah sistemleri
.…….……; Havacılığı tehdit etme amacıyla planlanmamasına rağmen yasadışı olan eylemler
7. Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?
a)
b)
c)
d)

CBRN, Dolaylı tehdit
CBNR, Dolaylı tehdit
CBRN, Tehdit
CBNR, Tehdit

I. Kaçırma
II. İşyerinde şiddet
III. İlaç kaçakçılığı
8. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudan tehditler içerisinde yer almaz?
a)
b)
c)
d)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III

I. Para ya da külçe altın kaçakçılığı
II. Fauna kaçakçılığı
III. Şiddet içeren protesto
IV. IED
9. Yukarıdaki ifadelerden hangisi dolaylı tehditler içerisinde yer alır?
a)
b)
c)
d)

Yalnız I
I ve IV
I ve II
I, II ve III

10. Havalimanı güvenliği kavramını açıklayınız.

1)c, 2)a, 3)a, 4)c, 5)d, 6)d, 7)a, 8)c, 9)c
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2. SİVİL HAVACILIĞA YÖNELİK SALDIRILARIN TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1
2.2

Sivil havacılığa yönelik saldırıların tarihçesi
Sivil havacılığa yönelik yasadışı girişimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sivil havacılığa yönelik saldırılar hangi dönemlerde gerçekleşmiştir?
Sivil havacılığa yönelik yasadışı girişimler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Geçmişte yaşanan olayların Kronolojik
sonucunda
uygulanmaya havalimanlarında
başlanan güvenlik önlemleri olayları bilir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
olarak Bölüm içerisinde yer alan
yaşanan konu incelenmesi ile

Geçmişte yaşanan olayların Havalimanlarında meydana Bölüm içerisinde yer alan
sonucunda
uygulanmaya gelen olaylar karşısında konu incelenmesi ile
başlanan güvenlik önlemleri alınan önlemleri analiz eder.
Sivil havacılığa yönelik
yasadışı girişimler

Sivil havacılığa yönelik
yasadışı girişimleri ifade
eder.

Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
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Anahtar Kavramlar
Önlem
Saldırı
Şaşırtma tekniği
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2. SİVİL HAVACILIĞA YÖNELİK SALDIRILARIN TARİHÇESİ
2.1.GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLARIN SONUCUNDA UYGULANMAYA BAŞLANAN
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bir önceki bölümde, teröristler tarafından geçmişte ölüme ve yıkıma neden olmak maksadıyla
kullanılmış olan yöntemleri tartışmıştık. Şimdi ise bu saldırılardan bazılarını sivil havacılığa karşı
nasıl gerçekleştirdiklerini göreceğiz.
Teröristlerin, elde ettikleri başarı, çok sayıda etmene bağlıdır. Bunlardan en önemlisi havacılık
güvenliğini tehdit eden olası saldırı tehditlerinin potansiyel etkilerini azaltmak için proaktif olma
şansının bulunmayışıdır. Bunun temel nedeni, teröristlerin ‘şaşırtma teknikleri’ kullanıyor
olmasıdır. Yani teröristler sivil havacılığa karşı hedeflerini, tarihi ve zamanı ve aynı zamanda
uygulayacakları yöntemi her defasında yeniden seçerler. Oysa güvenlik önlemleri, genellikle
hâlihazırda gerçekleşmiş bulunan bir olaya tepki verir ve ardından bunun tekrarlanmasını önlemek
amacıyla önlemler alır. Saldırı yönteminin değişmesi halinde bu yeni yönteme ilişkin bir hazırlık
yapılmadığı için sistem bu saldırıdan zarar görür.
Şimdi konuların daha iyi anlaşılabilmesi için sivil havacılık güvenliğinin tarihini yazan bazı önemli
saldırıların kronolojisini inceleyeceğiz.

1947-1958
23 uçak kaçırıldı.

1930
Peru’da
PAN AM
uçağı
kaçırıldı

1947

1949

Üç
Romen

Sivil
havacılı
ğa
yönelik
ilk
bombal
ama
eylemi
1949

terörist
bir
hostesi
öldürdü.

1968-1972
364 uçak kaçırıldı.

1955
Jack
Graham,
Annesini
öldürme
k için
uçağı
havaya
uçurdu
44 Kişi
öldü

1969
8 ABD
Uçağı
Küba’ya
kaçırıldı

1970
Arap
terörist
ler 4
Uçağı
kaçırdıl
ar

1971
D.B.Coop
er İlk ve
tek
Başarılı
uçak
kaçırma
eylemi

Temmuz 23, 1968: El Al, Roma – Tel Aviv Uçağının Kaçırılması
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Bu olay, Filistin’in Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından gerçekleştirilen ilk uçak kaçırma olayı.
Uçak FHKC militanları tarafından Cezayir’e kaçırılmıştı. Teröristler 1,200 tutuklunun serbest
bırakılması talebinde bulunmuşlardı. Son rehineler 1 Eylül 1968’de serbest bırakılmıştı. Bu olayın
sonucunda IFALPA (Uluslararası Pilot Derneği) Cezayir’e karşı boykot tehdidinde bulunmuştu.
Uçak kaçırma olayı yaklaşık üç ay sürmüştü.
30 Mayıs 1972: Lod (Ben Gurion) Havaalanı, İsrail
30 Mayıs 1972 tarihinde, Japon Kızıl Ordu üyeleri, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adına Tel Aviv
Lod havaalanında (Şu anda Ben Gurion Uluslararası Havaalanı) bir terör saldırısı
gerçekleştirmişlerdi. Havaalanı güvenliği Filistinlilerden gelmesi muhtemel bir saldırıya odaklanmış
halde olduğundan, Japon teröristlerin kullanılması güvenlik güçlerini hazırlıksız yakalamıştı. Aynı
zamanda teröristlerin bir intihar eylemi kararlılığında olmaları da planı basit hale getirmişti.
Kozo Okamoto, Tsuyoshi Okudaira, ve Yasuyuki Yasuda Lübnan’da Baalbek’te eğitim görmüşlerdi.
23 Haziran 1985: Air India (Hindistan Havayolları) Uçuşu 182, Montreal - Heathrow –
Bombay
Air-India’nın 182 No’lu Uçuşu 23 Haziran 1985 tarihinde İrlanda’nın güneyinde, Atlantik üzerinde
31,000 feet (9500 m) yükseklikteyken infilak eden bir Boeing 747’ydi. 136’sı çocuk ve 280’i
Kanada vatandaşı olan 329 yolcudan kurtulan olmadı. 11 Eylül 2001 tarihine kadar, Hindistan
Havayolları bombalaması, bir uçağın kullanıldığı en ölümcül terörist saldırı olma özelliğini korudu.
Bu aynı zamanda Kanada tarihinde de en büyük kitlesel katliamdı.
Narita Havaalanı bombalamasından bir saat içinde gerçekleşmişti.
3 Mayıs 1986: Lanka Havayolları Colombo Uluslararası Havaalanı
3 Mayıs 1986 tarihinde, Colombo Uluslararası havaalanında yerde iken, Lanka Havayollarına ait L1011 Tristar uçağında bir bomba patladı. Olay, Maldivler’e doğru yapılacak tarifeli sefer için
havalanacak olan uçağın yolcularının kalkıştan önce uçağa binişleri esnasında gerçekleşti. Patlayıcı,
uçağın arka kısmının yanında bulunan C2 kargo bölümüne yerleştirilmiş olan bozulabilir (Perishable)
kargonun içine konulmuştu.
Uçağa yükleme yapılırken meydana gelen bir hasardan ötürü uçuş gecikmişti. Bomba muhtemelen
uçak havadayken infilak edecek şekilde zaman ayarlı bir düzenekti. Toplam 16 kişi can verirken,
16’sı ağır olmak üzere 40 kişi de yaralandı. Bombalı saldırının sorumluluğunu Sri Lankalı ayrılıkçı
aşırı Tamil militanları üstlendi.
21 Aralık 1988: Pan Am 103, Londra – New York
21 Aralık 1988 tarihinde, Pan Am Havayollarının 103 nolu uçuşu Londra Heathrow havaalanından
kalkarak New York’a gidiyordu. Ancak bilinmeyen şey uçağın kargo bölümünü yüklenmiş olan,
yolculardan birinin bagajının içinde bir transistörlü radyo içine gizlenmiş bir patlayıcı düzeneğinin
olduğuydu. Yolcu uçuş için uçağa binmemişti.
Bu uçuş Frankfurt’tan gelmekteydi ve patlayıcı düzeneği de Malta’dan gelmekte idi. Patlayıcı
düzeneği uçak İskoçya’nın Lockerbie kasabası üzerindeyken harekete geçti ve 259 yolcu ile
Lockerbie sakinlerinden 11’i bu patlamada can verdi. Bomba Libya ajanlarınca yerleştirilmişti.
42

11 Eylül 2001
11 Eylül 2001 tarihinde, toplam sayıları 19 olan havayolu korsanları, farklı havaalanlarından dört
ABD havayolu uçağına bindiler, uçakları kaçırdılar ve bu uçakları Amerika’daki farklı hedeflere
çarptırdılar. Uçaklardan ikisi “İkiz Kulelere” çarparken, her iki kulede patlamaların etkisiyle yerle bir
oldu. Üçüncü uçak Pentagon’a çakıldı.
Dördüncü uçak ‘Beyaz Saray’a doğru yönelmişti ancak yolcuların çabalarıyla uçak boş araziye
düşürüldü. Bu olayda toplam 3 binden fazla insan can verdi ve güvenlik kapsamı tamamen
değişti.

United 93
American
77
United
175

59 kişi
hayatını
kaybetti

40 kişi
hayatını
kaybetti

59 kişi
America
hayatını
n 11
kaybetti
88 kişi
hayatını
kaybetti
28 Kasım 2002: Arkia Havayolları, Mombasa – Tel Aviv
28 Kasım 2002 tarihinde, iki MANPADS’la vurulan Arkia Havayollarına ait uçak düştü. Bu sadece
bir olaydı. Bunun dışında daha önce meydana gelmiş buna benzer 42 olay daha vardı.
Noel Günü, 2009: Delta Havayolları, Amsterdam – Detroit
Nijerya vatandaşı olan Farouk Abdulmutaallab, bagajı olmadan bindiği Delta Havayollarının
Amsterdam-Detroit seferini yapan uçağında iç çamaşırlarının altına gizlenmiş patlayıcılar taşıyordu.
Bomba Amerikan uçağının içindeyken bir kimyasal reaksiyonla patlatılacaktı. Ancak bombayı
patlatmaya çalışırken, inişe 20 dakika kala yolcular ve mürettebat tarafından etkisiz hale getirildi.
Eğitimini Yemen’de almıştı.
Daha sonraki bölümde detaylarıyla anlatacağımız, Chicago Sözleşmesinin eklerinden biri olan Ek 17,
tüm havacılık güvenliği ile ilgili düzenlemelere ve mevzuata temel teşkil etmektedir ve Ek 17 toplam
11 değişikliğe uğramıştır.
Sivil havacılığa karşı düzenlenen çok sayıda saldırının bir sonucu olarak, bu olayların tekrarlanma
ihtimalini azaltmak amacıyla, bir dizi güvenlik önlemi uygulanmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletlere
bağlı olarak görev yapan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) bu güvenlik önlemlerinden
sorumludur.
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2.2. Sivil Havacılığa Yönelik Yasadışı Girişimler:
Bireysel Girişimler: Kişisel menfaat sağlamaya yönelik fidye almak, iltica etmek veya propaganda
yapmak amaçlı olup genelde can ve mal kaybı olmadan sona erdirilebilir girişimlerdir.

Organize Girişimler: Terörizm ve diğer organize girişimlerdir.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sivil Havacılık Güvenliğinin önemini, gerekliliklerini, havacılık sektörünün değerlerini,
havacılığı tehdit eden etkenleri ve gelişimini anlamaya yönelik olarak genel etkenlerin ve ortaya
çıkan önemli gelişmelerin nedenlerini anlamaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1. Dünyada yolcu uçağına ilk terör eylemi hangi yıl yapılmıştır?
a) 1930

b) 1944

c) 1991

d) 2001

2. “11 Eylül” olarak anılan ve ABD’de gerçekleşen terör eylemi hangi yıl yapılmıştır?
a) 2002

b) 2000

c) 2001

d) 2011

3. Transatlantik Uçak Komplosu hangi yıl gerçekleşmiştir.
a) 2012

b) 2011

c) 2009

d) 2006

4. Sivil Havacılığa yönelik yasadışı girişimler bireysel ve organize girişimler olarak ikiye
ayrılır.
a) Doğru

b) Yanlış

5. Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Sivil havacılık güvenliğinin tehdit edildiği ilk olay 1947 yılında yaşanmıştır.
b) Sivil havacılık güvenliğini tehdit eden olaylar düzenli aralıklar ile gerçekleşmiştir.
c) İlk bombalama eylemi 1959 yılında gerçekleşmiştir.
d) Hiçbiri
6. ICAO ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Dünya Havacılık Örgütüne bağlı bir kurumdur.
b) Havacılık Örgütü üyesi bir havayolu şirketidir
c) Birleşmiş Milletlere bağlı bir havayolu şirketidir.
d) Birleşmiş Milletlere bağlı bir örgüttür.
7. Sivil havacılığa yönelik yasadışı girişimleri açıklayınız.
8. 21 Aralık 1988: Pan Am 103, Londra – New York uçuşu sırasında meydana gelen olayı
anlatınız.
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9.Havacılık sektöründe meydana gelen terörizm faaliyetlerine karşı olarak sivil havacılık
örgütleri ne gibi önlemler almalıdır?
10. Teröristlerin kullandığı şaşırtma tekniklerinin amacı nedir?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)a, 5)d,6)d,
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3. ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN HAVACILIK
GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

ICAO’nun Amacını
ICAO’nun Ekleri ve Yapısını
IATA’nın Yapısını
ECAC’ın Yapısını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havacılıkta uluslararası kuruluşların görevleri nelerdir?
ICAO hangi amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur?
Sivil havacılığa yönelik olarak yayımlanan standartlar nelerdir?
IATA ve ECAC örgütlerinin sivil havacılıktaki rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uluslararası
Uluslararsı
organizasyonların havacılık organizasyonların
güvenliğindeki rolü
anlar.
ICAO

ECAC
Lahey Sözleşmesi
Tokyo Sözleşmesi

ICAO’nun
sözleşmelerin
yükümlülükleri
standartları anlar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bölüm içerisinde yer alan
yapısını konu incelenmesi ile
amacı, Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
ve

Diğer organizasyonlar ve
yapılarını anlar.

Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile

52

Anahtar Kavramlar
Standart
ICAO
ECAC
Lahey Sözleşmesi
Tokyo Sözleşmesi
Montreal Protokolü
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3. Uluslararası Organizasyonların Havacılık Güvenliğindeki Rolü
Havacılık sektörünün güvenliği konusunda her biri aktif, hem bağımsız hem kolektif hareket edebilen
ICAO, IATA ve ACI tarafından oluşturulmuş üç ayaklı bir örgüt yapısı vardır. Bu örgütlerin her biri
farklı nedenlerle kurulmuş olmasına rağmen, sivil havacılık güvenliğinin sağlanması konusunda
birlikte hareket edilmektedir.
Bu örgütlerin tüm yolcular için havayolu ile seyahati emniyetli ve güvenli ve aynı zamanda havacılık
sektöründe çalışanlar için de emniyetli ve güvenli hale getirmede oynadıkları roller şunlardır.

3.1. ICAO
ICAO Birleşmiş Milletler’in bir kuruluşudur ve halihazırda 190 üye “devlet sözleşmeye taraf”
olmuştur. Pek çok işlevinin bir parçası olarak, ICAO’nun Havacılık Güvenliği Bölümü havacılıktaki
güvenliğin tüm unsurları ile ilgilenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeye 1945 yılında taraf
olmuştur.

Bu bölümün görevleri şunlardır:
• Havacılıkla ilgili güvenliğin ilkelerini geliştirmek
• Bu ilkeleri dünya genelinde anlatmak ve tanıtmak; ve
• ICAO’ya Taraf olan Devletlerin bu ilkeleri uygulamasında onlara yardımcı olmak.
ICAO sektördekilerin eğitimi amacıyla bu merkezlerde farklı havacılık güvenliği kursları
düzenlemektedir.
ICAO’nun Sözleşmeye Taraf olan Devletlerde uygulanmakta olan havacılık güvenliğinin temelini
teşkil eden iki önemli belgesi bulunmaktadır.
Bu belgeler şunlardır:
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“Yasadışı Müdahale Eylemlerine Karşı Uluslararası Sivil Havacılığın Korunması” başlığını taşıyan
“Ek 17" ve “DOC 8973” olarak adlandırılan ICAO Güvenlik Kılavuzu.
Ek 17 havacılık güvenliği için Standartları ve Önerilen İşlemleri içermektedir. Sözleşmeye taraf
olan Devletlerin havaalanlarında güvenlik gerekliliklerin uygulanmasını öngörür.
DOC 8973 ise bu önlemlerin nasıl uygulanacağını belirtir.

3.2. ICAO EK 17
3.2.1. EK 17’NİN İÇERİĞİ
Ek 17, 5 ayrı bölüme ayrılmıştır Bunlar:
• Tanımlar
• Genel Prensipler
• Organizasyon
• Önleyici Güvenlik Önlemleri; ve
• AUI’ye Karşı Tepki Yönetimi
Önceki bölümde anlatılan “Yasadışı Müdahale Eylemleri”nin ardından, ICAO’nun Ek 17’de bir
takım değişiklikler yapmasına neden olmuştur.
Bu temel değişikliklerin bazıları şunlardır:
4.3.1 Sözleşmeye taraf olan devletlerin her biri, geliş yapan hava taşıtının ticari hava
taşımacılığındaki hareketlerinin hava aracı güvenliği tarafından kontrol edilmesini ya da bir hava
aracı güvenlik araması yapılmasını sağlayacaktır. Hava aracı güvenlik kontrolünün mü yoksa
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aramasının mı uygun olacağının belirlenmesinde, ilgili ulusal makamlarca yapılacak risk
değerlendirmesi temel alınacaktır.
4.5.1 Sözleşmeye taraf olan devletlerden her biri, geliş yapan uçak altı bagajın ticari havayolu
taşımacılığı operasyonlarında kullanılmakta olan ve güvenlik kısıtlamaları olan bir alandan ayrılan
bir hava taşıtına yüklenmeden önce incelenmiş olması için gerekli önlemleri alacaktır.
4.5.3 Sözleşmeye taraf olan devletlerden her biri, ticari havayolu taşımacılığı operatörlerinin, uçağa
biniş yapmamış olan yolcuların bagajlarının, bu bagajlar refakatsiz olarak tanımlanmadıkça ve ilave
bir incelemeden geçirilmedikçe taşımamalarını sağlayacaktır.
4.6.2 Sözleşmeye taraf olan devletlerden her biri, bir ticari yolcu uçağında taşınacak olan kargo ve
postaların, güvenlik kontrollerinin uygulandığı noktadan başlayarak uçak kalkış yapana dek yetkisiz
müdahalelerden korunmasını sağlayacaktır.
4.6.5 Sözleşmeye taraf olan devletlerden her biri, ticari yolcu uçaklarında taşınacak olan yiyecekiçeceğin, depoların ve ikmal malzemelerinin uygun güvenlik kontrollerine tabi tutulmasını ve bu
işlemlerin ardından uçağa yükleninceye değin koruma altında tutulmalarını sağlayacaktır.
Sözleşmeye taraf olan devletlerden her biri, yasadışı müdahale eylemi düzenlemek amacıyla
kullanılması muhtemel olan, nakliyesi ya da üzerinde taşınması yasak olan silahların, patlayıcıların
veya diğer her türlü tehlikeli araçların, malzemelerin ya da maddelerin, sivil havacılıkta kullanılan bir
uçağa sokulmasını önlemek amacıyla gerekli önlemleri alacaktır.
Bu değişiklikler, Yasadışı Müdahale Eylemleri’ne karşı havaalanlarının ve havayollarının güvenlik
statüsünü artırmak amacıyla uygulanması öngörülen çok sayıda önlemden sadece birkaçıdır.
Dünyadaki egemen devletlerin hemen hepsi günümüzde bir dizi uluslararası sivil havacılık
“Sözleşmesine” imzacı olmuş durumdadır. Halihazırda, ortak ya da tek tip havayolu taşımacılığı
standartlarının uygulanmasını kabul eden 190 “Sözleşmeye taraf Ülke” bulunmaktadır.
İlk baskısı Ağustos 1975 tarihinde yapılmış olan ICAO Ek 17, imzacı devletlerin uluslararası
havacılığı yasadışı müdahale eylemlerinden korumak için uygulayacağı ya da gözlemleyeceği
Standartları ve Tavsiye Uygulamalarını belirlemektedir. Ek 17 güvenlik ekidir. “Uluslararası Sivil
Havacılığın Yasadışı Müdahale Eylemlerine Karşı Korunması” başlıklı Ek 17, ICAO’nun tüm
imzacıları tarafından nihayet kabul edilmiştir.
Günümüzde, hava taşıtlarının, havayolu şirketlerinin ve havaalanlarının güvenliği ile ilgili tüm
konularda, bilinen uluslararası standartları, protokolleri ve prosedürleri içermektedir. Daha önce
sadece, havayolu ulaşımına karşı korsanların ve ardından terörizmin artan tehditlerine karşı mücadele
etmek konusunda çalışmalar yapılıyordu.
Bu ek, güvenlik düzenlemelerinin, önleyici önlemlerin ayarlanması ve yasadışı müdahale eylemlerine
karşı tepkinin yönetilmesi gibi hususları kapsamaktadır. Aynı zamanda diğer ICAO eklerinden
havacılık güvenliğini etkileyen alıntılar da içermektedir.
ICAO’nun 190 Üye Devleti, bir değişiklik yapmadıkları sürece, Ek 17’inin içerdiği standartları
uygulamakla yükümlüdür.
Ek 17’nin içerdiği konuları tanımlamak için iki terimden bahsettik. Bunlar “Standartlar ve Tavsiye
Edilen Uygulamalar”dır.
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Şimdi bunların ne anlama geldiğini öğrenelim:
Standart, “Tek tip uygulaması gerekli olarak kabul edilen fiziksel özellik, ayarlama, malzeme,
performans, personel ya da prosedürün her türlü özelliği”dir.
Bir standart bu nedenle uygulanması “zorunlu” olarak kabul edilen bir güvenlik önlemidir.
Halihazırda, Ek 17’nin 8. baskısında, 74 standart bulunmaktadır.
Tavsiye Edilen Uygulama, “Uluslararası hava trafiğinin emniyet, düzenlilik ya da verimlilik
çıkarları için tek tip uygulanması arzu edilir olarak kabul edilen fiziksel özellik, ayarlama, malzeme,
performans, personel ya da prosedürün her türlü özelliği”dir.
Bir Tavsiye Edilen uygulama, mümkün olan hallerde bir güvenlik önleminin uygulanmasıdır.
Ek 17, 1975 yılında ortaya çıkışından bu yana yıllar içerisinde pek çok değişikliğe uğramıştır. 2010
yılı itibarı ile toplamda 11 değişiklik gerçekleştirilmiştir. Ek 17’nin son versiyonu olan 8. baskı 1
Temmuz 2006’dan bu yana yürürlüktedir. Bu değişikliklerin pek çoğuna sektöre karşı girişilen bir
Yasadışı Müdahale Eylemi nedeniyle ihtiyaç duyulmuştur. Değişikliklerin iki tanesi, Değişiklik 10 ve
11, Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan 11/Eylül saldırılarının bir sonucudur. Değişiklikler,
genellikle tavsiye edilen uygulamaları, standartlara dönüştürmektedir ya da Ek 17’ye yeni tavsiye
edilen uygulamalar ilave etmektedir. ICAO aynı zamanda bir Taraf Devletin standartlardan
bazılarını, özel koşullar nedeniyle uygulayamayabileceği durumlar olabileceğini kabul etmektedir.
Chicago Sözleşmesi Madde 38- Farklılığın Bildirimi’nde bu durumu hükme bağlamaktadır ki bu
madde uyarınca, bir devlet uygulamalarıyla ilgili değişikliği ICAO’ya bildirmek zorundadır.

ICAO
ANNEX 17

ICAO DOC
8973

NE?

NASIL?

3.3. DOC 8973
DOC 8973 bu ICAO’nun Güvenlik El Kitabıdır. Havaalanlarında standartların istikrarını sağlamak
amacıyla, ICAO ‘Evrensel Denetim Programı’ (USAP) kapsamında bu havaalanlarında denetimler
yapmaktadır. USAP 11/Eylül’den sonra Şubat 2002’de, Montreal’de bakanlar düzeyinde düzenlenen
bir konferansta oluşturulmuştur. Bu toplantıda aşağıdaki konularda kilit öneme sahip kararlar
alınmıştır.
• Terör eylemlerini önleme, terör eylemleri ile mücadele etme ve yok etme
• Standartlar ve Tavsiye Uygulamaları (SARP’lar) geliştirmede ICAO’nun rolünün güçlendirilmesi;
ve
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• Acil eylem için finansman sağlama
Havacılık sektöründeki güvenliğin geleceğine çok önemli kararlar bu toplantıda verilmiştir.
Devletlere Ek 17’de belirtilen Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları yerine getirme konusunda
yardımcı olmak amacıyla, ICAO aynı zamanda, yaygın olarak Belge 8973 olarak da bilinen Güvenlik
El Kitabı da geliştirmiş durumdadır. Tam adı “Sivil Havacılığı Yasadışı Müdahale Eylemlerine Karşı
korumak İçin Güvenlik Kılavuzu” dur.
Güvenlik El Kitabının amacı Standartlara ve Tavsiye edilen uygulamalara nasıl uyulacağının
detaylarını vermektir. (örneğin: içerik sadece yönlendirme amaçlıdır).
Bu nedenle ICAO Ek 17’nin “Ne yapılmalı” ve DOC 8973’ün de “Nasıl yapılmalı” olduğunu
söylemek mümkündür.
Örneğin DOC 8973’ÜN İÇERİĞİ aşağıdaki gibidir.
ICAO Güvenlik El Kitabının 8. Baskısı 5 Ciltten oluşmaktadır. Bunlar:
• Cilt 1 – Ulusal Organizasyon ve İdare
• Cilt II – İşe Alma, Seçme ve Eğitim
• Cilt III – Havaalanı Güvenliği, Organizasyon, Program ve Tasarım Gereklilikleri
• Cilt IV - Önleyici Güvenlik Önlemleri; ve
• Cilt V – Kriz yönetimi ve Yasadışı Müdahale Eylemlerine Tepki

3.4. IATA
Bir havayolları derneği olarak kurucu üyelerini temsil ederken, IATA hükümetler ve diğer
uluslararası kuruluşlara aşağıdaki şekillerde katkı sağlamaktadır;
 Uluslararası Standartlar ve Önerilen Uygulamaların gelişiminde yardım;
 ICAO Havacılık Güvenliği Paneline katılım;
 ICAO bölgesel faaliyetlerine girdi sağlamak; ve;
 Hükümetleri uluslararası güvenlik kurallarını onaylamaya, uygulamaya ve uymaya teşvik
etmek.
Ayrıca, IATA, suç faaliyetlerini azaltmak için sürekli iyileştirme, maliyet azaltma ve teşvik tedbirleri
üzerinde odaklanır;
 Yasadışı uyuşturucu ve diğer yasak maddelerin taşınması;
 Çalıntı ve onaylanmamış uçak parçaları;
 Bagaj, kargo ve posta hırsızlığı; ve;
 Şirket varlıkların hırsızlığı gibi.
IATA ayrıca;
 Sivil havacılıkta, yasadışı müdahale tehdidi ile mücadele etmek için üyelerine rehberlik
hizmeti sağlar; ve;
 IOSA Denetim programını gerçekleştirir
IATA’nın havacılık güvenliğine katkı anlamındaki bir başka önemli yönü de IATA Güvenlik
Kılavuzu’nun geliştirilmesidir. Bu belge, havayolları için çok iyi bir yardımcıdır çünkü Ek 17’de
belirtilen, Standartlar ve Önerilen Uygulamalar kısmının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla
tasarlanmıştır.
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Ek 17, Havayolları dahil tüm kurumlar için geçerlidir. Ancak, Belge 8973 sadece devlet kurumları
icin geçerlidir. Bu demektir ki, havayollarının Ek 17 uygulanmasına ilişkin kılavuza anında erişimleri
yoktur. IATA, IATA Güvenlik Kılavuzunu hazırlayarak bu “eksikliği” giderir.
Ayrıca IATA, sanayide uygulayıcılar için çeşitli özel havacılık kursları düzenler. Kursların bir
bölümü, havacılık güvenliği ile ilgilidir. Havaalanları için havacılık güvenliği üzerine odaklanan
ICAO’nun aksine, IATA havayolları için havacılık güvenliği üzerinde durur. Her iki kullanımda da,
talimatları için Ek 17 esastır.
Bu amaçla, IATA, dünya genelinde 262’den fazla yetkili eğitim merkezine sahiptir.

3.5. IATA GÜVENLİK EL KİTABI
IATA’nın da kendi güvenlik el kitabı bulunmaktadır. IATA Güvenlik El Kitabı (6. baskı V2)
havacılık güvenliğiyle ilgili hususlarda, havayolu şirketlerine, havaalanlarına ve tüm düzeylerdeki
resmi personele yönelik kapsamlı rehberlik ve kaynak malzemesi içermektedir. Bu el kitabında ICAO
Güvenlik El Kitabı’na, Ek 17’ye ve IATA Standartları ve Tavsiye edilen uygulamalarına (ISARP)
atıflar bulunmaktadır.
Havayolu şirketlerinin karşı karşıya kaldığı mücadelelerden biri de ICAO Ek 17’e erişebilmeleri
ancak kısıtlı olan Bege 8973’e erişememeleridir. Bu nedenle ellerinde “Ne" vardır ancak “Nasıl”
yoktur. IATA Güvenlik El Kitabı işte bu boşluğu doldurmaktadır.
Bu el kitabı tüm havayolu taşımacılığı şirketleri ve aynı zamanda hissedarlarına, SeMS (Güvenlik
Yönetim Sistemi) ilkelerini günlük operasyonlarına entegre etmeye yardımcı olacak kılavuz
sağlamaktadır. Kapsamlı rehberlik malzemesi mevcuttur ve havayolu şirketlerini ve diğer pay
sahiplerini kendi güvenlik programlarını geliştirme ya da iyileştirme konusunda yardımcı olmaktadır.
3.6. IATA GÜVENLİK EL KİTABININ İÇERİĞİ
IATA Güvenlik El Kitabı’nın 6. Baskısı V2 10 bölümden ve IATA Operasyonel Emniyet Denetimi
(IOSA) bölümünden oluşmaktadır.
Bu bölümler şöyledir:
• Bölüm 1 – Genel Bilgiler
• Bölüm 2 – Organizasyon & Yönetim
• Bölüm 3 – İnsan kaynakları yönetimi
• Bölüm 4 – Kalite Güvence ve Kalite Kontrol
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• Bölüm 5 – Güvenlik Operasyonları
• Bölüm 6 – Acil Durum Planları
• Bölüm 7 – Kargo Güvenliği
• Bölüm 8 – Personel Güvenliği
• Bölüm 9 – Terörizm ve Havacılığa Karşı Tehditler
• Bölüm 10 – İlave Güvenlik Alanları; ve
• IOSA Kısım 8 – Güvenlik Yönetimi (Sec)
3.7. ECAC
ECAC – Doküman-30
Doküman 30, ECAC’ın bütün üyelerinin katılımıyla 16 Aralık 1994 yılında yapılan on yedinci
toplantısında kabul edilmiş olup, kolaylıklar ve emniyetle ilgili en son tavsiyeleri ihtiva eder.
Sözleşmeye taraf devletlerin, ülkeleri arasındaki uçakla gidiş gelişi kolaylaştırmak ve hızlandırmak
ve uçakların, uçak personelinin, yolcuların ve yükün gereksiz gecikmesini önlemek için uygulanabilir
bütün tedbirleri kapsamaktadır.

3.8 Potansiyel Tehlikeli Yolcular konusunda Uluslararası mevzuat;
a) ICAO Annex-9 (Uluslar arası Sivil Havacılık Anlaşmasının “ Kolaylıklar” isimli eki)
b) ICAO Annex-17 (Uluslar arası Sivil Havacılık Anlaşmasının “Kanun Dışı Müdahale
Eylemlerine Karşı Uluslar arası Sivil Havacılığın Korunması” isimli eki)
c) ICAO Doc. 8973 (Sivil Havacılığın Yasa Dışı Müdahale Eylemlerine Karşı Korunması
Konulu Güvenlik El Kitabı)
d) ECAC Doc. 30 (Sivil Havacılık Güvenliğine Dair ECAC Politika Beyanı)
e) IATA Security Manuel
f) IATA Resolution-701 (IATA’ nin Kabul Edilemez ve Deporte Yolcularla İlgili Kararı)

3.7 İlgili Uluslararası Antlaşmalar
Havacılık Güvenliği ilkesi oluşturulmuştur.
Bu ilkeler, dünya genelinde havacılık güvenliğinin yasal anlamda düzenlendiği bir temel
oluşturmuşlardır.
Bu ilkeler şunlardır:
 Emniyetli ve güvenli operasyonel ortam.
 Mevzuat ve prosedürler.
 ICAO Standartlarında güvenlik önlemleri; ve
 Yasadışı müdahale eylemlerinde bulunan kişileri mahkemeye vermek ve suçluları ülkelerine
iade etmek. Bu ilkeler temelinde, şimdi Uluslararası Sözleşmelere göz atabiliriz.
Bunlar devletlerin bu sözleşmelerin hüküm ve koşullarını uygulamaktaki kararlılıklarını teyit eden
ilke beyanlarıdır. Bu nedenle, uluslararası sözleşmelerin hükümlerini ulusal yasalara sokmak için
özel ulusal mevzuat gerekmektedir. Bu sürece "Kabul" adı verilmektedir.
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Tokyo
Sözleşmesi
1963

Lahey
Sözleşmesi
1970

Montreal
Sözleşmesi
1971

İlave
Protokol
(Montreal)
1988

Plastik
Patlayıcıların
İşaretlenmesi
Sözleşmesi
1991

Havacılık güvenliği ile ilgili toplam beş sözleşme bulunmaktadır.
Bunlar:
• Tokyo Sözleşmesi, 1963
• Lahey Sözleşmesi, 1970
• Montreal Sözleşmesi, 1971
• İlave Protokol (Montreal), 1988; ve
• Plastik Patlayıcıların İşaretlenmesi Sözleşmesi, 1991
Bu sözleşmeler sivil havacılığın yıllardır karşılaştığı çeşitli Yasadışı Müdahale Eylemleri ile başa
çıkmak amacıyla oluşturulmuştur.
3.8. TOKYO SÖZLEŞMESİ, 1963
Tokyo Sözleşmesi "Uçak içindeki saldırılar ve belirli diğer eylemler" ile ilgili bir sözleşmedir. Zaman
zaman "Havadaki Suçlar" Sözleşmesi olarak da isimlendirilmektedir. Uçak içinde işlenen ve uçağın,
kişilerin ve eşyaların güvenliğini etkileyen eylemlerle ilgili 26 madde içermektedir Bunları en temel
olanları aşağıda özetlenmiştir:
• Uçağın tescilinin kayıtlı olduğu ülke temelinde sınırlı yargılama vermektedir.
• Yolcuları zapt altında tutma ya da uçaktan indirme yetkisini vermektedir.
• Bir Devletin uçaktan indirilmiş olan yolcuları kabul etme zorunluluğundan bahsetmektedir.; ve
• Faillerin ülkelerine iade edilmelerinin olasılık dışı olduğunu göstermiştir.
3.9. LAHEY SÖZLEŞMESİ, 1970
Lahey Sözleşmesi Uçağın Yasadışı Biçimde Ele Geçirilmesini Önleme ile ilgili bir sözleşmedir.
Zaman zaman "Uçak Kaçırma Sözleşmesi" olarak da adlandırılmaktadır. 14 madde içermektedir.
Bu sözleşmenin temel unsurları şunlardır:
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• Uçak kaçırma suçunu tanımlamıştır ve ağır cezalar öngörmektedir.
• Suçluyu ülkesine iade etme ya da yargılamaya izin vermektedir; ve
• Yargılama uçağın tescilinin kayıtlı olduğu ülke dışına genişletilmiştir.
3.10. MONTREAL SÖZLEŞMESİ, 1971
Montreal Sözleşmesi Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi
Sözleşmesidir. 16 madde içermektedir.
Temel unsurları şunlardır:
• Kişilere ya da hava taşıtına karşı şiddet,
• Uçağın sabote edilmesi ya da sabotaj girişiminde bulunulması,
• Navigasyon tesislerinin sabote edilmesi; ve
• Yalan bilgiler yayılması.
3.11. MONTREAL PROTOKOLÜ, 1988
1971 tarihli Montreal Sözleşmesinin ardından, onu güçlendirmek amacıyla ilave bir protokol ortaya
konmuştur.
Bu Protokol "Uluslararası Havacılık Hizmeti Vermekte Olan Havaalanlarında Yasadışı Şiddet
Eylemlerinin Önlenmesi Protokolü"dür.
Aşağıdakileri kapsayan altı madde içermektedir:
• Uluslararası havaalanlarında girişilen eylemler,
• Kişilere ya da havaalanlarına karşı girişilen şiddet,
• Hizmette olmayan havaalanı tesislerinin ya da uçakların sabote edilmesi; ve
• Havaalanı operasyonlarının kesintiye uğratılması.
3.12. PLASTİK PATLAYICILARIN İŞARETLENMESİ SÖZLEŞMESİ, 1991
Bu Sözleşme "Patlayıcıların Tespit Amacı ile İşaretlenmesi" olarak adlandırılmaktadır. Sivil
havacılığa karşı patlayıcı düzeneklerinin kullanıldığı vaka sayısındaki artışla beraber bu sözleşmenin
ortaya çıkması da doğal bir gelişmedir.
15 madde içermektedir. Bu maddeler aşağıdakileri öngörmektedir:
• Mevcut tespit teknolojine izin vermek,
• İmalat aşamasında patlayıcıların içine işaretleme ajanı eklemek,
• Teknik bir Komisyon oluşturmak,
• Üretici devletlerin işaretlenmemiş patlayıcı maddelerin imalatını engellemeleri; ve
• Tüm devletler işaretlenmemiş olan patlayıcı maddelerin kendi bölgelerinde hareketini
engelleyeceklerdir.
Devletlere bu sözleşmelerin hükümlerini kendi ulusal yasalarına ve ilgili Ulusal Sivil Havacılık
Güvenlik Programlarına dahil etme zorunluluğu getirilmiştir.
3.13. Diğer Kuruluşlar
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sivil Havacılık Güvenliğinin önemini, gerekliliklerini, havacılık sektörünün değerlerini,
havacılık faaliyetlerini etkileyen uluslararası sözleşmeler ve kuruluşları, bu sözleşme ve kuruluşların
rollerini anlamaya yönelik olarak genel etkenlerin ve ortaya çıkan önemli gelişmelerin nedenlerini
anlamaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1. ICAO Neyi ifade eder?
a) Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü
b) Sivil Havacılık Örgütü
c) Avrupa Sivil Havacılık Kurumu
d) Uluslar arası Sivil Havacılık Kurumu

2. “Avrupa Sivil Havacılık Konferansı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) ECAC

b) ACI

c) ICAO

d) IATA

3. Türkiye Milletler Arası Sivil Havacılık Antlaşmasını (Şikago Sözleşmesi) 1944 yılında
imzalamıştır.
a) Doğru

b) Yanlış

4. Milletler Arası Sivil Havacılık Antlaşması (Şikago Sözleşmesi) 1944 yılında imzalamıştır.
a) Doğru

b) Yanlış

5. Şikago Sözleşmesinin (ICAO) kısaca güvenlik başlıklı Eki hangisidir?
a) 19

b) 20

c) 17

d) 18

6. Sivil Havacılık Güvenliğinin temel kaynağı ICAO Ek-17’dir.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Gayri Kanuni Eylemlere Karşı Sivil Havacılığı Koruma ve Güvenlik Talimatı olarak
ICAO’nun yayımladığı ve EK-17’nin eki olan el kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ek-17

b) Doc-8973

c) Ek-14

d) Doc-30

c) 1970

d) 1971

c) 1970

d) 1971

8. Tokyo Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 1944

b) 1963

9. Lahey Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 1944

b) 1963
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10. Plastik Patlayıcıların İşaretlenmesi Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 1944

b) 1963

c) 1970

d) 1991

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)b, 4)a, 5)c , 6)a, 7)b, 8)b, 9)c, 10)d
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4. ULUSAL MEVZUATLAR VE ORGANİZASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ulusal Mevzuatlar ve Organizasyon
Ulusal Yapılanma ve Amaç
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu (MSHGK)
Yerel Yönetim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sivil havacılığa yönelik olarak hazırlanmış ulusal mevzuatlar nelerdir?
Ulusal mevzuat ile sivil havacılıkta ne gibi değişklikler amaçlanmanktadır?
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu’nun görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ulusal Mevzuatlar ve
Organizasyon

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ulusal Mevzuatların yapısını Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ve hukuki
anlayabilir
mevzuatın incelenmesi ile

Ulusal Yapılanma ve Amaç

Sivil
Havacılık Bölüm içerisinde yer alan
Güvenliğinde
ulusal konu incelenmesi ve hukuki
yapılanmayı
ve mevzuatın incelenmesi ile
organizasyonu anlayabilir.

Ulusal Mevzuatlar ve
Organizasyon

Ulusal
ve
Uluslararsı Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ve hukuki
mevzuat ilişkisini kavrar.
mevzuatın incelenmesi ile
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Anahtar Kavramlar
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu
Merkezi otorite
Yerel yönetim
Mülki idare

72

Giriş
Bu bölümde, Ülkemizde Sivil Havacılık Güvenliği alanındaki mezvuatsal yapılanma,
sorumluluklar ve işleyiş ele alınmıştır.

73

4.1. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma
MADDE 90.– Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak
andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun
bulmasına bağlıdır.
Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet
Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki
mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu
andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine
sunulur.
Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşma-ların Türkiye Büyük Millet
Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya
özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü
uygulanır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek: 7.5.2004-5170/7 md.)
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

4.2. Ulusal Mevzuatlar ve Organizasyon
2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 40. maddesinde, havameydanlarında can ve mal
güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde yürütülmesinden Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorumlu tutulmuş olup, bu görevin yerine getirilmesinde
İçişleri ve diğer ilgili bakanlıkların gerekli katkıyı sağlaması esası getirilmiştir
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bu görevi yerine getirebilmesi amacıyla,
2495 Sayılı Kanunda 1992 yılında 3832 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle,
havameydanlarında işletmeci kuruluşlar tarafından özel güvenlik teşkilatı kurularak güvenliğin
sağlanması esası getirilmiş ve 2677 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenlemelerle
DHMİ ve diğer işletmeci kuruluşların özel güvenlik teşkilatları görev yapmaktadır.
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun Ek-1. Maddesinde ise “Vali, havameydanlarında güvenliğin
sağlanması, giriş ve çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde
yürütülmesi, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleşmesi için gerekli
önlemleri almaya ve uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye yetkilidir.” hükmüne
yer verilmiştir.
Bu kanunun Ek-1. Maddesine göre çıkarılan 97/9707 sayılı Sivil Havameydanları Limanlar ve
Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında
Yönetmelik’te ise mülki idare amirinin görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak
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belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile Mülki İdare Amiri Vali adına havameydanında güvenlik
tedbirlerinin alınmasından sorumludur.
Gümrük/gümrük muhafaza personeli ise mevzuatı çerçevesinde görev bölgelerindeki
güvenlikten sorumludur.
Milli Sivil Havacılık Programı’nda (MSHGP) belirtilen görev ve hizmetlerin yürütülmesinden
İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı sorumlu tutulmuş, yine aynı maddede güvenlik önlemlerinin
alınmasından İçişleri Bakanlığının yetkili ve sorumlu olduğu, bu görevi mülki idare amiri
vasıtasıyla, polis, jandarma, özel güvenlik teşkilatı ve diğer kamu ve özel kuruluş personeli ile
yerine getireceği hükmü yer almıştır.
Yukarıda sayılan mevzuatta da açıkça görüldüğü gibi havameydanında görev birimi ve
personeli bulunan resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlar güvenlikten doğrudan veya dolaylı
olarak sorumludur.
Buradan hareketle, Türkiye genelinde sivil havacılık güvenliğinin sağlanması ve yönetiminden
başta İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmak üzere,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı sorumludur. Bakanlıkların görevli alt birimlerinden başlıcaları ise, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, DHMİ Genel
Müdürlüğü, DLHİ Genel Müdürlüğü, Gümrükler ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlükleri,
Dışişleri Bakanlığı Havacılık Dairesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koruma Dairesi
Başkanlığıdır.
Merkezde bulunan bakanlık ve ilgili kuruluşların görevlerini, ICAO Ek-17’ de belirtilen
standartlarda yerine getirebilmeleri, kurumlar arasında işbölümü ve koordinasyonun sağlanması
ve görev dağılımının yapılabilmesi için Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve Eğitim
Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu oluşturulmuştur.
Ülkemizde Sivil Havacılık Güvenliğini etkileyen başlıca mevzuatlardan örnekler aşağıda
belirtilmiştir.
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•2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık kanunu
•5431 Sayılı Sivil havacılık genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
•5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve Bu kanunda Değişiklik Yapan 4178 Sayılı Kanun
•2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
•2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
•5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulamasını Gösterir Yönetmelik
•5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
•4458 Sayılı Gümrük Kanunu
•5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
•Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin sağlanması Görev ve
Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

4.2.1. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 40. Maddesinde “Ulaştırma Bakanlığı, kamu ve özel hava
meydanlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde
yürütülmesi, yangın ve sair tehlikelere karşı korunması amacıyla gereken önlemleri alır, aldırır
ve denetler. Bu görevin yerine getirilmesinde, İçişleri, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlıkları, Ulaştırma Bakanlığına gereken desteği sağlar ve işbirliğinde bulunur.
10/06/1982 tarih ve 2677 Sayılı Sivil Hava meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve
Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.” Hükmü yer almıştır.
Bu maddeden de anlaşılacağı gibi hava meydanlarının güvenliğinden esas itibarı ile Ulaştırma
Bakanlığı sorumlu tutulmuştur.
Bu konu ile ilgili olarak, 2495 Sayılı Yasada 3832 Sayılı Yasa ile 02.07.1992 tarihinde yapılan
değişiklikle 2677 Sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır.
4.2.2. 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Kanun 10/11/2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün teşkilatlanması, görevleri, yetkileri ve
sorumlulukları düzenlenmiştir
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4.2.3. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve Bu Kanunda Değişiklik Yapan 4178 Sayılı Kanun
İl İdaresi Kanununda, 29.08.1996 tarihinde, 4178 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle (EkMadde 1) Valiler, havameydanlarında güvenliğin sağlanması, giriş ve çıkışlarla ilgili görev ve
hizmetlerin etkili bir biçimde yürütülmesi, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaya ve uygulamaya, kuruluşların
çalışmalarını denetlemeye yetkili kılınmıştır.
Bu maddeyle İçişleri Bakanlığı’nın uygun gördüğü havameydanlarında vali tarafından mülki
idare amiri görevlendirilmesi esası getirilmiştir. Vali bu havameydanlarında yetkilerinin
tamamını veya bir kısmını mülki idare amirine devredebilmektedir.
Mülki idare amiri, havameydanındaki güvenlik ve diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi, ilgili
kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamasından sorumlu olup, bununla ilgili esaslar bu
maddeye dayanılarak çıkarılan 97/9707 Sayılı Yönetmelikte belirlenmiştir.
4.2.4. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Polise görevinden dolayı yetki veren kanun 04/07/1934 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiş
günümüze kadar zamanın gerektirdiği değişiklikler yapılarak güncel olması sağlanmıştır. Kanunun
2. Maddesinde polisin görevleri arasında “Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya
tesislere, meskun veya gayrimeskun yerlere vaki olacak münferit veya toplu tecavüzleri def
etmek için” denilerek havalimanının güvenliği konusunda alınacak tedbirlerde görevli olduğu
görülmektedir. Kanunun 9. Maddesine göre tehlikenin önlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla
güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenlerin; herhangi bir emir veya karar olmasına
bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye
ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek isteyenler kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek
zorundadırlar. Yine kanunun 13. Maddesinde kanuna aykırı şekilde ülkeye giriş yapanları veya
haklarında sınırdışı edilme kararı bulunanları yakalama ve kanuni işlem yapma görevinin
olduğu belirtilmektedir.
4.2.5. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
2803 sayılı kanun 10/03/1983 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
4.2.6. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulamasını Gösterir
Yönetmelik
2495 Sayılı Kanunda 02.07.1992 tarihinde 3832 Sayılı Kanunla değişiklik yapılarak;
havameydanlarının güvenliğinin özel güvenlik teşkilatı tarafından yürütülmesi esası getirilmişti.
Bu kanunun zaman içerisinde yetersiz kalmasından dolayı 26/06/2004 tarihinde 5188 sayılı
kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 3. Maddesinde özel güvenlik görevlilerinin uluslararası yükümlülüklerden dolayı
havalimanında görev yapabilecekleri belirtilmektedir.
Kanunun 6. Maddesinde Mülki İdare Amiri’nin İl İdaresi kanunu yetkisiyle kamunun güvenliği
açısından ilave güvenlik tedbirleri alabileceği, bu tedbirleri alacak kurumlar arasında özel
güvenliğinde olduğu belirtilmektedir.
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Kanunun 7. Maddesi a-f bentlerinde özel güvenlik görevlilerine havalimanı girişlerinde kişilerin
üstlerini detektörle arama, eşyalarını x-ray cihazı veya benzer güvenlik cihazlarından geçirme
yetkisi vermiştir. Yine aynı kanun maddesinin d-i-j bentlerinde yakalama, g-h bentlerinde
emanete alma yetkisi tanımıştır.
4.2.7. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
5607 Sayılı kanun 31/03/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 3. Maddesinde yer bulan suç ve kabahatlerle ilgili olarak havalimanlarında gümrük
bulunan dış hatlar ve kargo gibi yerlerde kaçakçılığın önlenmesine yönelik polis ve gümrük
görevlilerinin yapmış oldukları faaliyetlerden bahseder.
4.2.8. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
Kanun 27/10/1999 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 2. Maddesinde hava sahasının gümrük bölgesi olduğu belirtilmektedir.
Gümrük bölgesinde yurt dışına çıkan ve ülkeye giriş yapan gümrüğe tabi eşyaların kontrol ve
işlemlerinin düzenlenmesi bu kanun uyarınca yapılmaktadır. Herhangi bir usulsüzlük halinde
mala ve sahibine yapılacak işlemlerden de bahsetmektedir.
4.2.9. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 30/03/2005 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunla toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak
amacıyla kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçları
belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlanmıştır. Havacılıkla ilgili kanun ve yönetmeliklerin
kurum ve şahıslara yüklemiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere uygulanacak cezai
müeyyideleri belirten bölümlerde bu kanuna çok atıfta bulunulduğu görülmektedir.
4.2.10. Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması,
Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
Vali ve mülki idare amirinin havameydanlarındaki görev, yetki ve sorumlulukları ile kurumlar
arası işbirliği ve güvenlik tedbirlerinin esaslarını belirlemek amacıyla İI İdaresi Kanunu’nun
Ek-1. Maddesine dayanılarak hazırlanmış (97/9707 Sayılı ) ve 14 Ağustos 1997 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, 24 Aralık 1996 tarihinde yürürlüğe
giren Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı'nda yer verilen hükümlerle, ICAO Ek-17’ye
(Sözleşmeye taraf devletlerin her biri havameydanlarında güvenlik önlemlerinin
koordinasyonundan sorumlu bir yetkili makam ihdas edecektir. Madde 3.1.8) uyum sağlamıştır.
4.2.10.1. Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler, Önemli Düzenlemeler şunlardır.
a. Valinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Vali, bu Yönetmeliğin kapsamına giren yerlerdeki kuruluşların teknik nitelikteki hizmetleri ile
ticari faaliyetleri dışındaki görev ve hizmetlerinin Yönetmelikte öngörülen biçim ve ölçüde
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yerine getirilmesi amacıyla;












Hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi için görevli kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve denetlemekle,
Sivil hava meydanlarında, gerekli güvenlik önlemlerini almak, özel ve genel kolluk
kuvvetlerinin tam bir işbirliği halinde çalışmalarını temin etmek ve uygulamaları
denetlemekle,
Sivil hava meydanlarında, giriş ve çıkışların düzenli bir şekilde yapılması, can ve mal
güvenliğinin sağlanması, muhtemel yasadışı eylemlere karşı gerekli tertip ve tedbirlerin
alınması, yolcu ve eşya trafiğinin güven içinde yürütülmesi amacıyla gerekli önlemleri
almak, aldırmak ve denetlemekle,
Hizmetlerle ilgili yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli gördüğü önlemleri
belirlemek ve bunların uygulanması için ilgili bakanlık ve kuruluşlara önerilerde
bulunmakla,
(ICAO) ve (ECAC) tarafından belirlenen güvenlik önlemleri başta olmak üzere,
Türkiye'nin katıldığı uluslararası sivil havacılıkla ilgili sözleşmelerle, ikili hava ulaştırma
anlaşmaları ve uluslararası diğer anlaşma ve belgelerin gereklerini takip etmekle,
Genel güvenlik, sivil havacılık ve ilgili mevzuat ile Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık
Genelgeleri ve güvenlik talimatları, yetkili kurumların düzenlediği teftiş, inceleme ve
değerlendirme raporlarında belirtilen eksiklik ve önerileri değerlendirmek ve izlemekle,
Basın ve yayın kuruluşları ile ilişkileri, hizmet gerekleri ve genel güvenlik ilkeleri
çerçevesinde belli esaslara bağlamakla,
Uluslararası nitelikteki kuruluşları temsil eden kişi ve kuruluşların sahadaki temas ve
incelemelerini güvenlik, verimlilik ve karşılıklılık çerçevesinde takip etmekle,
Protokol kurallarını, karşılama ve uğurlamaları, ilgili mevzuat, Cumhurbaşkanlığı
Genelgeleri, uygulanan teamül ve diğer talimatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamakla,
Resmi ve özel kuruluşlara bağlı personelin uluslararası standartlara uygun, Milli Sivil
Havacılık Güvenlik Programı ve Milli Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim Programı'nda
belirtilen eğitimlerini sağlamakla, sivil hava meydanlarında meydana gelecek muhtemel
olaylara karşı güvenlik programı, muhtemel harekat tarzı planı, acil durum planı, yasadışı
müdahale eylemlerine karşı yapılacak işlemler yönergesi ile, yangın-kaza-kırımlara karşı
yapılacak işlemlere dair yönerge ve talimatları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
koordine ederek hazırlatmak ve bunların yürürlüğünü takip etmekle, görevli, yetkili ve
sorumludur.

b. Valinin Yetki Devri
Vali, hava meydanlarıyla ilgili yetkilerini hava meydanına sürekli olarak atadığı mülki idare
amirine devredebilir. Ancak devrettiği yetkilerin tamamını veya bir kısmını her zaman
kullanabilir.
c. Giriş-Çıkış ve Giriş Kartları
Hava meydanında görevli personel ve araçlara verilecek giriş kartları gerekli tahkikatlar
yapıldıktan sonra mülki idare amiri tarafından onaylanarak verilir.
Giriş kartları ile ilgili esasları düzenlemek üzere mülki idare amiri tarafından hazırlanacak
yönerge vali tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
d. Arama Yetkisi
Mülki idare amiri, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde hava
meydanında, binaları, uçakları, yolcu ve personelin üstlerini, araç ve eşyalarını aratma yetkisine
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sahiptir. Gümrük mevzuatı ile ilgili mühürlerin sökülmesi gerekiyorsa ilgili kuruluşların
katılımı sağlanır.
e. Haber İletme ve Yardımlaşma
Havameydanlarında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla görevli tüm kuruluşlar, elde ettikleri
bilgileri mülki idare amirine hemen iletmek ve varsa emirlere göre hareket etmekle
yükümlüdür.
Bu çerçevede, tüm kuruluşlar birbirlerine geçici olarak personel, araç ve gereç yardımı yaparlar
f. Değerlendirme, Disiplin Kovuşturması, Takdirname, Ödül, Soruşturma, Görevden
Uzaklaştırma
Mülki idare amiri, hizmet kuruluşlarının amir ve memurları hakkında;









Sicil raporları için değerlendirme raporu düzenlemeye,
Disiplin kovuşturması için bildirimde bulunmaya,
Takdirname ve ödül için öneride bulunmaya,
Soruşturma açmaya, soruşturmayı yapmaya ve yaptırmaya,
Soruşturma amacıyla denetim elemanı istemeye,
Soruşturma evraklarını adli mercilere doğrudan intikal ettirmeye,
Görevden uzaklaştırmaya veya bu hususta talepte bulunmaya,
Yıllık izin için görüş bildirmeye, mazeret izini vermeye,
yetkilidir.

4.3. Ulusal Yapılanma ve Amaç
Ülkemizde merkezi yapılanma kapsamındaki unsurlar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

MERKEZİ OTORİTE

YEREL YÖNETİM

M.S.H.G.K

M.İ.A

E.A.D.U.K

H.G.K
E.A.D.B
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4.3.1. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu (MSHGK)
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nda yapılacak olan değişikliklerin onaylanması, programın
geliştirilmesi ve ilgili yeni politikaların belirlenmesi ile kurumlar arasında koordinasyonun
sağlanmasından sorumlu olmak üzere, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulur.
Kurul,
a) İçişleri Bakanlığı Müsteşarının veya Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında,
b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı veya yetkili kılacağı temsilcisi,
c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı veya yetkili kılacağı temsilcisi,
ç) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği temsilcisi,
d) Sivil Havacılık Genel Müdürü,
e) DHMİ Genel Müdürü,
f) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü,
g) İller İdaresi Genel Müdürü,
ğ) DLHİ Genel Müdürü,
h) Emniyet Genel Müdür Yardımcısı,
ı) Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı,
i) Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanı
j) Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanı,
k) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Güvenliği Daire Başkanı,
l) THY A.O. Genel Müdürü veya yetkilendireceği temsilcisi,
m) Sivil havacılık sektöründe hizmet veren kuruluşların temsilcisi olan organizasyonlardan TÖSHİD
Başkanı veya yetkilendireceği temsilcisinden,
oluşur.
Gerektiğinde Kurula, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Hava Meydanı Mülki İdare Amirleri ile Emniyet
Şube Müdürleri ve bu hizmetlerle ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri çağrılır.
Kurulun sekreterya hizmetlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı yürütür.
Kurul, her yıl Kasım ayının son haftası toplanır. Ancak, acil hallerde İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlıkları’nca toplantıya çağrılır.
Ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havameydanlarında güvenlik politikası alınması gerekli
tedbirler ile milli ve milletlerarası güvenlik politika ve programlarını görüşmek, oluşturmak ve mülki
amirlerden intikal eden sorunları görüşmek ve çözümlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı Müsteşarının
başkanlığında merkez güvenlik kurulu oluşturulur. (Mad.18)
Bu madde gereğince Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu teşkil edilmiş olup, ayrıntılı bilgi Milli
Sivil Havacılık Güvenlik Programı bölümünde verilmiştir.
4.3.1.1. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun Görevleri
MADDE 16-(1) MSHGK’nin görevleri aşağıdaki gibidir;
1) Sivil havacılığa, sivil havalimanlarına ve bunların tesislerine yönelik tehditlere karşı
uygulanabilecek yeni politikaları belirlemek,
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2) Uluslararası havacılık güvenlik standartlarını sağlayabilmek için, kanundışı olaylar ve bunların
teknik yönleri hakkındaki bilgilerin değerlendirilmesi, mübadelesi ve yayımlanması hususlarını,
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek,
3) Havacılık güvenliği ile ilgili olarak havalimanlarında gerekli olan fiziki ve teknik konularda
karar almak
4) Havacılık güvenliği konusunda, intikal eden sorunları, teklifleri ve havalimanları ile ilgili diğer
hususları görüşmek, karara bağlamak ve ilgili birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamak,
5) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve Ek’lerinde yapılan değişiklikleri onaylamak,
6) Genel ve özel güvenlik personeli arasındaki işbirliği ve yardım esaslarını belirlemek,
7) Kurum ve kuruluşlar ve havacılık işletmeleri arasında, havacılık güvenliğini ilgilendiren
uygulamalarda görev paylaşımı yapmak.

4.3.2. EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE DENETLEME UZMANLARI KURULU (EADUK)
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nın oluşturulması, idamesi ve yürütülmesini sağlamak,
bütün hava meydanları için güvenlik standardı oluşturmak, sivil havacılık güvenliği sorunları için
çözüm yolları geliştirmek, hava meydanlarında görev yapan kamu ve özel sektöre ait kurum ve
kuruluşlarda çalışan personelin, ICAO ve ECAC kural ve standartlarına göre eğitim ve denetimini
yapmak, araştırmalarda bulunmak amacıyla Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu
oluşturulur.
Bu Kurulun toplantı ve çalışma esasları; MSHGK’nda kabul edilip, İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlıkları Müsteşarlarınca imzalanarak yürürlüğe giren Sivil Havacılık Güvenliği
EADUK Çalışma Yönergesi’nde düzenlenmiştir.
4.3.2.1. Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu’nun görevleri
MADDE 18 - (1) Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu’nun görevleri;
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1)Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nı geliştirmek, Güvenlik Kurulu'nun onayına sunmak,
programın uygulanmasını takip etmede yetkili otoriteye yardımcı olmak,
2)Denetleme yöntemleri, programları ve prensiplerinin belirlenmesinde, yetkili otoriteye
yardımcı olmak, Havacılık güvenliği denetimlerine, testlerine, araştırmalarına fiilen katılmak,
3)MSHGK kararlarının icrasını, denetleme raporlarında tespit edilen hususların giderilip
giderilmediğini takip etmek, yapılmayanları Güvenlik Kurulu’na bir rapor halinde bildirmek,
4)Mevcut havalimanları tesislerinin tevsii veya yenilerinin kurulması esnasında, proje ve
planlarının yapılması konusunda güvenlikle ilgili konularda danışmanlık görevini yapmak,
gerektiği ya da talep olduğu takdirde bunlarla ilgili her türlü destek ve yardımı yetkili
otoriteye sağlamak,
5)Havalimanları güvenlik komisyonundan gelen görüş ve önerileri değerlendirerek ilgili yerlere
iletmek,
6) Uluslararası çalışma, eğitim, toplantı, seminer, konferans ve inceleme gibi faaliyetlere katılım
sağlayarak, elde edilen bilgi ve belgelerden uygun görülenleri rapor ve bilgi notları
formatında hazırlamak ve sunmak
7) Uluslararası havalimanlarında kullanılan yeni güvenlik tekniklerini takip ederek, güvenlik
cihaz ve sistemlerinden en iyi faydayı sağlamak için bilgileri toplamak, ilgilileri bu konuda
bilgilendirmek,
8) Sivil havacılığa ve havalimanlarına yönelik, mevcut ve muhtemel tehditler hususunda edinilen
bilgi ve belgeleri ilgili yerlere iletmek
9)Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,

4.3.3. Yerel Yönetim
Havameydanlarında güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması, yürütülen güvenlik
eğitim ve denetim hizmetleri ile ilgili uygulanan tedbirleri, görülen aksaklık ve eksiklikleri görüşmek
üzere mülki idare amirinin başkanlığında, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet,
Jandarma, Sağlık kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile “Güvenlik Komisyonu” oluşturulur. Kurul
her ay toplanır. Sekreterya görevi Emniyet Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliğince yerine getirilir.
Bu madde gereğince tüm havameydanlarında Havameydanı Güvenlik Komisyonu oluşturulmuş olup,
ayrıntılı bilgi MSHGP’ında verilmiştir.
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Vali, havameydanlarında güvenliğin sağlanması, giriş ve çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli
ve etkili bir biçimde yürütülmesi, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun
gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almaya ve uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye
yetkilidir. (5442 S.Kanun Ek 1. Mad.)
Valinin görev, yetki ve sorumlulukları 97/9707 sayılı “Sivil Havameydanları Limanlar ve Sınır
Kapılarında Güvenliğin Sağlanması Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliği”, 5.
maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Vali bu yönetmelikte sayılan yetkilerini, havameydanında mülki idare amiri sıfatıyla sürekli olarak
görevlendireceği vali yardımcısı veya kaymakamlara devretmektedir. (97/9707 S.Yönetmelik Mad.6)
Havameydanlarında, güvenlik önlemlerinin alınmasından, İçişleri Bakanlığı yetkili ve sorumludur.
Bakanlık, bu görevi, Mülki İdare Amirleri vasıtasıyla, polis, jandarma, özel güvenlik teşkilatı
personeli ve diğer kamu ve özel kurum, kuruluş personeli ile yerine getirmektedir.
Havameydanlarında güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından mülki idare
amirinin başkanlığında oluşturulan havameydanı güvenlik komisyonu sorumludur. (97/9707 S.
Yönetmelik Mad.19, MSHGP Mad.12)
Havameydanlarında, başta güvenlik birimleri olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda
çalışan her seviyedeki personelin “SHT-17.2 Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon
Talimatı” çerçevesinde eğitimlerini yapmak, alınan güvenlik önlemlerini test etmek, denetlemek,
araştırmak ve geliştirmek amacıyla “Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi (EADB)”
oluşturulmuştur. (97/9707 S.Yönetmelik Mad.29, MSHGP Mad.14)
4.3.4. Mülki İdare Amirinin görevleri
MADDE 26 - (1) Havalimanı Güvenlik Programı, Muhtemel Harekât Tarzı Planı ve Acil Durum
Planlarını hazırlatmak onaylamak.
(2) Havalimanından faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin güvenlik planlarını yaptırmak, tetkik
ederek onaylamak.
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(3) Havalimanı Güvenlik Programlarının, havalimanında bulunan kurum ve kuruluşlarca
uygulanmasını sağlamak ve güvenlikle ilgili olarak alınan özel tedbirlerin gözetimini ve denetimini
yapmak,
(4) Havalimanının, hayati öneme haiz tesis, teçhizat ve hassas noktalarını güvenlik yönünden
incelenmesini sağlamak,
(5) Havalimanının güvenliğine yönelik, olağan ve acil tehditleri karşılayabilecek tedbir ve tertiplerin
alınmasını sağlamak,
(6) Güvenlik tertip ve tedbirlerinin iç kalite kontrol programı çerçevesinde denetimini yapmak,
geliştirilmesi için yapılan teklifleri incelemek ve gerekli olanları uygulamak, güvenlik tedbirlerini
test etmek, kalite kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını ve her üç (3) ayda bir EADB tarafından
MSHGKKP Ek-1 kapsamında hazırlanacak denetleme formlarını onaylamak ve SHGM ve EGM
dahil ilgili yerlere bildirmek,
(7) Havalimanının güvenlik tertip ve tedbirlerinin hâlihazır durumu ile mevcut problemlerinden
mahallinde çözümü mümkün olmayanlarını, ilgili üst makamlara bildirmek ve bu konularla ilgili
teklifler hazırlamak,
(8) Sivil havacılık güvenliği ile ilgili Güvenlik Kurulu'nda alınan kararların ve yapılan tavsiyelerin
uygulanmasını, yayınlanan dokümanların bir rehber olarak kullanılmasını sağlamak,
(9) Havalimanında hazırlanan planlar doğrultusunda muhtemel durumlar için hazırlanan tedbirlerin
yılda en az bir defa tatbikatını yaptırmak ve ilgili yerlere bildirmek, tatbikatın bir değerlendirmesini
yaparak ortaya çıkan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak,
(10) Havalimanında yapılan denetim sonucu görülen eksiklikleri, telafisi için ilgili kurum ve
kuruluşlara bildirmek, takip etmek
(11) Havalimanı güvenliğini etkileyen yasadışı eylem ve olayları, her türlü tehditleri, ilgili yerlere
bildirmek,
(12) Havalimanında görevli tüm personelin mevzuatta yer alan gerekli eğitimleri alıp almadıklarını
denetlemek,
(13) 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu doğrultusunda, havalimanı trafik düzenlemesini
sağlamak,
(14) Havalimanında gerçekleştirilmesi planlanan inşaat ve mimari değişiklikler/yapım işlerini
güvenlik açısından değerlendirmek,
(15) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu tarafından verilen diğer emir ve talimatların
uygulanmasını sağlamak ile görevlidir.
(16) Mülki İdare Amiri bu görevleri, Havalimanı Güvenlik Komisyonu koordinasyonu ve kararları
çerçevesinde yürütür.
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Yukarıda belirtilen mevzuattan da anlaşılacağı gibi havameydanın güvenliğinden ve güvenlik
yönetiminden vali adına görev yapan mülki idare amiri sorumlu ve yetkilidir. Mülki idare
amirine bu görevinde ilgili kurum temsilcilerin oluşturulan havameydanı güvenlik komisyonu ve
eğitim araştırma ve denetleme birimi yardımcı olur.
4.3.5. Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi’nin görevleri(EADB)
MADDE 28 - (1) Havalimanı güvenlik Programı, muhtemel harekât tarzı planı örnek planlardaki
esaslar doğrultusunda havalimanına özgü hazırlamak,
(2)Güvenlik Komisyonu toplantısı öncesi hazırlık amacıyla toplanarak, gündemle ilgili hususlarda ve
yapılan faaliyetlerle ilgili rapor hazırlayarak komisyona sunmak,
(3)Havalimanında İç Kalite Kontrol Programı çerçevesinde haberli ve habersiz olarak sürekli
denetleme, test faaliyetlerini yapmak, cihaz testlerini yapmak ve kayıtları tutmak ile denetleme
raporlarını güvenlik komisyonuna sunmak,
(4)SHT-17.2 talimatına göre yetkilendirildiği alanlarda personelin eğitimlerini yapmak, kayıtlarını
tutmak ve takibini yapmak,
(5)Havalimanı güvenlik komisyonu’nun çalışma gerektiren hususlarla ilgili görevlendirmelerini
yerine getirmek ile görevlidir.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ülkemizde uygulanmakta olan sivil havacılık mevzuatını ve hukuki
yaptırımları öğrendik. Ulusal yapılanma çerçevesinde faaliyette bulunan çeşitli
kurulları ve bu kurulların görev ve sorumluluklarını ayrıntılı olarak ele aldık.

88

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi havameydanı güvenlik komisyonuna üyedir?
a) İl Emniyet Müdürü

b) İl Savcısı

c) Havameydanı Emniyet Şube Müdürü

d) Hakim

2. EADUK neyi ifade eder?
a) Eğitim Araştırma Birimi
b) Eğitim Denetim Birimi
c) Eğitim Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu
d) Eğitim Araştırma ve Denetleme Kurulu
3. Havameydanı Güvenlik Komisyonu kime bağlıdır?
a) Emniyet Şube Müdürü
b) DHMİ Baş Müdürü
c) Gümrük Muhafaza Müdürü
d) Mülki İdare Amiri
4. Hava meydanın da güvenlikten sorumlu yetkili makam kimdir?
a. Ulaştırma Bakanlığı
c. Mülki İdare Amiri

b. İl Emniyet Müdürü
d. DHMİ Başmüdürü

5. Aşağıdakilerden hangisi Milli Sivil Havacılık Kurulunun Üyelerinden değildir?
a. Koruma Daire Başkanı
b. Sivil Havacılık Genel Müdürü

c. Ulaştırma Bakanı
d. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

6. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kuruluna başkanlık eden makam aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ulaştırma Bakanı
c. İçişleri Bakanı

b. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
d. Sivil Havacılık Genel Müdürü

7. Sivil Havacılık Güvenliği ile ilgili Ulusal Güvenlik Hiyerarşisi aşağıda hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
a.
b.
c.
d.

MİA-MSHGK-EADUK-Güvenlik Komisyonu, EADB, Emniyet Müdürlüğü,
MSHGK-MSHGKKP-EADUK-Güvenlik Komisyonu, EADB
MSHGK-EADUK-MİA-Güvenlik komisyonu-EADB
MSHGP-EADB-MİA-Güvenlik Komisyonu- EADUK, Emniyet Müdürlüğü
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8. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun Görevleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Havalimanları güvenlik komisyonundan gelen görüş ve önerileri değerlendirmek
b) Uluslararası çalışma, eğitim, toplantı ve seminerleri düzenlemek, takip etmek
c) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak
d) Hepsi
9. Mülki İdare Amirinin görevleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Havacılık işletmelerinin güvenlik planlarını yaptırmak
b) Havalimanı Güvenlik Programlarının uygulanmasını sağlamak
c) Havalimanında gerçekleştirilen inşaat ve mimari değişiklikleri güvenlik açısından
değerlendirmek
d) Hepsi
10. Merkezi otorite ve yerel yönetim kavramlarını açıklayınız.

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)d, 4)c; 5)c, 6)b, 7)c, 8)d, 9)d
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5. MİLLİ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİK PROGRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının yapısını;
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının sorumlulukları;
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının EK’lerini;
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı doğrultusunda gerçekleşen işleyişi;
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı nedir?
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı taraflara ne gibi sorumluluklar yüklemektedir?
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının yapısı ve işleyişi hangi kurumlar vasıtasıyla yürütülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Milli
Sivil
Havacılık Havacılık
Güvenliği Bölüm içerisinde yer alan
Güvenlik Programı
konu incelenmesi ile
Mevzuatsal Yapısını bilir.
Konu

Kazanım

Milli
Sivil
Havacılık MSHGP’nın
Havacılık Bölüm içerisinde yer alan
Güvenlik
Programında Güvenliğinde
tüm konu incelenmesi ile
sorumluluklar ve görevler
kuruluşların sorumlulukları,
yapılanması
ve
organizasyonu anlar.
Güvenlik programı / uçak ile
ilgili genel kurallar

Havacılık Güvenliği yapısını Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
anlar
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Anahtar Kavramlar
Güvenlik programı
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı
Güvenlik halkaları
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Giriş
Bu bölümde, Ülkemizde Sivil Havacılık Faaliyeti gerçekleştiren tüm kurum ve kuruluşların
uyması gereken Milli Sivil havacılık Güvenlik Programı’nın yapılanması, sorumlulukları ve işleyişi
ele alınmıştır.
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5.1. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı
Mlli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP) sivil havacılık güvenliğini, uluslararası standartlar
(ICAO, ECAC) ve kurallar çerçevesinde sağlamak üzere, alınacak tertip ve tedbirlerin ana esaslarını
belirlemek amacıyla hazırlanıp, 24 Aralık 1996 tarihinde İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı, sivil havacılık güvenliğindeki gelişmeler, yaşanan sorunlar
ve yasalardaki çeşitli tarihlerde yapılan değişiklikler çerçevesinde hava meydanlarında güvenlikle
ilgili standart güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak amacıyla güncellenmiştir.

5.1.1. Hukuki dayanak
MADDE 3 - (1) Uluslararası mevzuat:
1) 7.12.1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi
(ŞİKAGO SÖZLEŞMESİ ICAO Ek-17),
2) Güvenlik El Kitabı (ICAO Dokümanı 8973),
3) Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC (Doc.30 Bölüm2 Güvenlik),
4) İkili Hava Ulaştırma Anlaşmaları.
(2) Ulusal mevzuat:
1) 19/10/1983 tarih ve 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu,
2) 18/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun,
3) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 4178 Sayılı Kanun,
4) 7/10/2004 tarih 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve uygulamasına İlişkin
Yönetmelik,
5) 4749 Sayılı Kanun Şikago' da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan, 5/6/1945 tarihli
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması ve Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların
Eklerinin Onanması,
6) 04/07/1934 tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu
7) Sivil Havalimanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve
Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik (97/9707),
8) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin kanunlarla uygun bulduğu sivil havacılıkla ilgili
uluslararası antlaşmalar ve sözleşmeler,

5.1.2. Yetkili otorite
MADDE 12 –(1) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının hazırlanmasından, programda belirtilen
görev ve hizmetlerin koordinasyonunun sağlanarak yürütülmesinden, ICAO ve ECAC standartlarının
uygulanmasından, sürdürülmesinden ve izlenmesinden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkili ve sorumludur.
(2) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yetkili otoriteye güvenlik kapsamında gerekli
desteği sağlar.
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5.1.3. SHGM’nin sorumlulukları ve görevleri

MADDE 13 -(1)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Görevleri;
1) Sivil havacılığa, sivil havalimanlarına ve bunların eklentilerine yönelik tehditlere karşı
uygulanabilecek tedbirleri izlemek,
2) Uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde sivil havacılık güvenliği standartlarını
sağlayabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak,
3) Yeni yapılan ve tadil edilen havalimanlarının plan ve projelerine, yapısal güvenlik unsurlarının
da dâhil edilerek hazırlanmasını sağlamak,
4) Sivil havacılık güvenliği konusunda yapılan değişiklikler ve yeni uygulamalar ile dokümanların
yayımlanmasını sağlamak,
5) Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu’nun sekretaryasını yapmak,
6) Ülke genelinde standartların sağlanması için havalimanları tarafından hazırlanan planların
genel esaslarını belirlemek ve onaylamak,
7) Sivil havacılık alanında görev yapan personelin uluslararası temasını arttırmak ve tecrübelerin
paylaşımını sağlamak amacıyla; uluslararası kuruluşlar ve yabancı devletler ile işbirliği
yaparak, denetim, eğitim, seminer, çalıştay, konferans gibi faaliyetlerin düzenlenmesini ve
katılımı sağlamak
8) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nı izlemek ve geliştirmek,
9) Denetleme ve test yöntemlerini ve prensiplerini belirlemek, denetleme programlarını ve
denetleme formlarını hazırlamak, geliştirmek,
10) Havacılık sektöründe olan tüm özel ve kamu kuruluşlarının haberli/habersiz güvenlik
denetimlerini ve testlerinin yapılmasını sağlamak, denetim sonuçlarını ilgili yerlere
göndermek ve icrasını takip etmek,
11) Havalimanları güvenlik komisyonundan ve havacılık işletmelerinden gelen görüş ve
önerilerin değerlendirilmesini sağlamak,
12) Yeni güvenlik teknik ve teknolojilerini takip ederek, güvenlik cihaz ve sistemlerinden en iyi
faydayı sağlamak için gerekli bilgileri toplamak, ilgilileri bu konuda bilgilendirmek ve
gerektiğinde uygun görüş vermek,
13) Sivil havacılığa ve havalimanlarına yönelik, mevcut ve muhtemel tehditler hususunda edinilen
bilgi ve belgeleri ilgili makamlara ulaştırarak gereğinin yapılmasını sağlamak,
14) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu’nun vereceği kararları takip etmek,
15) Ulusal risk değerlendirmesi kapsamında yabancı bir ülkeye/ülkeden ilk defa uçuş planlanması
aşamasında ve düzenli uçuş yapılan ülkeler için belirli periyotlarla bahse konu ülkelerde
alınan sivil havacılık güvenlik önlemlerinin incelenerek risk haritalarının oluşturulması, risk
seviyelerine göre uygulanacak ek güvenlik önlemlerini belirlemek
16) Havacılık işletmelerinin güvenlik planlarını incelemek ve onaylamaktır.
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5.2. GÜVENLİK PROGRAMI / PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR:

5.2.1. Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi
Hava meydanında, yolcuların, mürettebatın, yer personeli ve halkın güvenliğinin sağlanması, sivil
havacılık hizmetlerinin muhtemel kanun dışı eylemlere karşı korunması için alınacak güvenlik tertip
ve tedbirlerinin bir parçası olarak giriş kartları sistemini ihdas ederek, yetkisiz personel ve araçların,
sivil havacılığa hizmet eden hava meydanının hava tarafına ve güvenliği açısından önemli olan diğer
bölümlerine girişlerinin önlenmesi ile, uçağa gidip gelen kişilerin kontrolü için kimlik belirleme
sistemi oluşturmak ve bununla ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.
Yönerge, 14 Ağustos 1997 tarihinde yayımlanan “Sivil Hava meydanları, Limanlar ve Sınır
Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ”in
7.Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tüm hava meydanlarında standart uygulamanın temini amacıyla, ilgili bakanlık, kurum ve
kuruluşların görüşleri doğrultusunda EADUK tarafından örnek yönerge hazırlanarak, hava
meydanlarına gönderilmiş, mahallinde her hava meydanının özel şartlarına göre düzenlenerek il
valilerinin onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Yönerge, hava meydanında görev yapan kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile bu kuruluşların
personelini, geçici olarak görev yapan şahıslar ile bunların hava meydanında kullanmalarına izin
verilen araçlarını kapsamaktadır.
Yönergede, hava meydanında görev yapan kamu kurumları ile, DHMİ ile yapılan hizmet
sözleşmesine göre hizmet veren kuruluşların personeline verilecek giriş kartlarının nasıl verileceğine
dair esasları belirlenmektedir.
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PERSONEL GİRİŞ KARTLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Hava meydanında çalışan herkes, mesaide bulundukları süre içinde havameydanı giriş kartını
görünür şekilde yakasına asmak zorundadır.
Giriş kartı sadece izin verilen bölümler için geçerlidir.
Giriş kartının izin verilen şekilde kullanımından kart kullanıcıları ile birlikte, personelin bağlı
olduğu kuruluşlar da sorumludur.
Giriş kartları sadece kart sahibi tarafından kullanılabilir. Hiçbir şekilde ikinci şahıslara verilmez.
Yüksek risk veya özel bir tehdit durumunda giriş kartlarının yerine günlük olarak kullanılacak
bröve veya kartlar güvenlik makamlarınca verilebilir.
Kart taşıyıcıları çalıştıkları bölümlere özel olarak izin almadan misafir veya ziyaretçi kabul
edemezler.
Hava meydanında çalışanlar için Mülki İdare Amirliğince verilen kartların haricinde hiçbir
üniforma veya tanıtma kartı hava meydanına giriş yetkisi vermez.
Hava meydanını kullanan yabancı havayolu şirketlerinin mürettebatı kendi havayolu tanıtım
kartını kullanabilirler. Ancak her yıl geçerli olan örnek tanıtım kartlarını havameydanı güvenlik
makamlarına vermek zorundadırlar.
Kart sahipleri hava meydanının değişik bölümlerine ancak geçiş için oluşturulmuş kontrol
noktalarından geçebilirler. Taşıdıkları kart kontrolsüz geçme imkanı vermez. Kontrol noktalarında
istinasız herkes güvenlik taramasına tabi tutulur.
Giriş kartının kaybolması halinde, anında havameydanı güvenlik makamlarına müracaatla durum
bildirilir.
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5.3. GÜVENLİK PROGRAMI / YOLCU İLE İLGİLİ GENEL
KURALLAR
Bilet Satışı esnasında Şüphe Uyandıran Yolcuların Emniyet Birimlerine Bildirilmesi
Yolcu Bagajı İle ilgili Ön Bilgilendirme
Check-In esnasında Şüphe Uyandıran Yolcuların Emniyet Birimlerine Bildirilmesi
Elektronik Eşyaların El Bagajında Taşınması Konusunda hatırlatma
Bagaj İçeriğine Bakılması Gerektiğinde Emniyet Birimlerine haber verilmesi
Doküman Kontrolü

Yolcu Listesi ile Boarding Mutabakatı
Sahipsiz Bagaj Tespitinde İzlenecek Yollar
VIP ve Diplomatların uçağa alınma prosedürleri
Engelli Yolcuların Uçağa alınması
Mahkumlarla İlgili Prosedürler
Ülkeye Girişi Yetkili Makamlarca Red Edilen Yolcular
Müsaadeli Silah ile ilgili Prosedürler

5.4. GÜVENLİK PROGRAMI / UÇAK İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
1) Uçağa nezaret eden uçak görevlileri
a) Sadece yetkili kişilerin uçağa girebilmesi,
b) Uçağa giren kişilerin giriş ve çıkışta imzasının alınması
2) Uçağın Temizliğine Nezaret
3) İkram ve satış malzemelerine nezaret edilmesi
a) Uçağa yüklenen ikram malzemesinin kontrol edilip,
b) Mühürlenmesi (seal) ve
c) Yüklenmesine refakat edilmesi
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4) Park Halindeki Uçağa Nezaret


Kapalı uçağa girilmemesi için 24 saat nöbet tutulması (özellikle devlet başkanlarının vb.
uçakları)

5) Yolcu beraberindeki valiz, çanta ve eşyalara nezaret



Para ve değerli eşya nakli: Para ve değerli eşyanın deneyimli ve eğitimli personel eşliğinde
ICAO-ECAC-MSHGP hükümleri doğrultusunda teslimatı sağlanır.
Müsaadeli Silah Nakli: özel güvenlik prosedürü uygulanır.

6) Kargo ve Kuryelerle ilgili Prosedürler:
a) Kargonun 24 saat bekletilmesi
b) X Ray kontrolünden geçmesi
c) Uçağa yüklenene kadar refakat edilmesi
UÇAK İLE İLGİLİ HUSUSLARDA;
a) Uçağa Nezaret eden uçak görevlileri; Hava aracı içine herhangi bir patlayıcı madde veya silahın
bırakılmasını veya gizlenmesinin önlenmesi, park halindeki uçağa yetkisiz kişilerin binmesinin
önlenmesi, temizlik ve ikram malzemelerinin yüklenmesi esnasında mutlak suretle nezaret edilmesi
ile ilgili detayların neler olması gerektiği, yolcu uçağa alınmadan mutlak suretle boş uçak aramasının
yapılması konusundaki gereklilikler, uçağı terk eden yolculara refakat ve kuralları, uçuş öncesi ve
bakım sonrası uçağın aramasının nasıl yapılması gerektiği, aranması gerekli yerlerin nereleri olduğu
ile ilgili detaylar ve bu detaylara ilişkin açıklamalar, hem programda yer almalı, hem de uygulamaları
gerçekleştirecek personelin bu konuda bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
b) Uçağın Temizliğine Nezaret
Uçağın temizliğine refakat edecek işletme personelin; Temizlik maksadı ile uçağa girecek personelin
aranması, temizlik malzemelerine refakat ve kontrol etmek, temizlik işçilerinin giriş kartlarını kontrol
edilmesi vb. faaliyetlerinin yerine getirilesinden sorumlu kılınır, sorumluluklar programda belirtilir,
gözetler ve nezaret eder. Faaliyetleri bittikten sonra hava taşıtını terk etmelerine nezaret eder.
Aranmış temizlenmiş uçağı mürettebata teslim eder.
c) Uçağa Alınacak İkram ve Satış Malzemelerine Nezaret etmeler görevli işletme personeli;
Uçağa yüklenen ikram malzemelerinin kontrol prensiplerini, ikram ürünleri ile ilgili güvenlik
denetim prosedürlerini, bu tür ürünlerin kutulanmasını ve paketlenmesinin kontrolü, ikram
malzemelerinin, hava taşıtına nakil prosedürlerini, imalat noktasından itibaren hava taşıtına kadar
nakliyesine ve teslimine kadar uygulanacak tüm güvenlik prosedürleri ve uçakta yapılacak satışlara
ait malzemelerin uçağa alınmadan önceki kontrolleri konularının uygulama usulleri ve
uygulayıcıların bu konudaki görevleri de programda yer almalıdır.
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d) Park Halindeki Uçağa Nezaret edecek olan GÖREVLİ İşletme personeli; Hava taşıtının Hava
meydanında yerde bulunduğu süre içinde gözetimini yapar veya yaptırır. Riskli ve özel durumlarda
uçak başında bir görevli bulundurulması, Uzun süreli beklemelerde kapıları kilitli tutulması ile ilgili
hususlar, uçak çevresine ve altına yetkisiz kişilerin girmesini önleyici tedbirler alınması ve bu
tedbirlerinin neler olabileceği konusunda bilgilendirilmiş ve yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.
e) Yolcu Beraberindeki Valiz-Çanta ve Eşyalara Nezaretten sorumlu İşletme Personeli ise;
Check-In esnasında yolcu beraberindeki bütün bagajların X-ray cihazından geçirilip geçirilmediğini
kontrol edilmesi. Şüpheli durumlarda bagajların tekrar cihazdan geçmesi, hava taşıtına
yerleştirileceği ana kadar kontrol edilen bagajları gözetim altında tutulması. Sahipsiz bagajlarla ilgili
prosedürler, ile yolcu adına kayıtlı bagajların uçağa yüklenmesini sağlar, sahipsiz olan bagajların
uçağa alınmasını engellemek gibi iş ve işlemleri yürütür.
KARGO VE KURYE
PROSEDÜRLER;

İLE

İLGİLİ

HUSUSLARDA

UYGULANMASI

GEREKEN

Bu konuda Görevli İşletme Personeli; Tüm kargo ve kurye paketlerinin aprona çıkıştan önce X-ray
cihazından geçmesini sağlanması, cihazdan geçmeyen maddelerin fiziki kontrolünün mutlaka
yaptırılmasının temini, Kontrolü yapılmış olan kargoya GÜVENLİK KONTROLÜ YAPILMIŞTIR
etiketinin yapıştırılması, gerektiğinde kargonun güvenlik maksadıyla 48 saat bekletilmesi, gönderenin
ve eşya teslim edenin kimlik ve adreslerini tespiti, gönderenin, eşyanın muhteviyatını gösteren bir
listeyi vermesini ve eşyanın içinde müsaadesiz silah, patlayıcı madde ve diğer tehlikeli alet
bulunmadığının belgelenmesi, güvenlik kontrolü yapılan kargoları uçağa yükleneceği ana kadar
nezaret edilmesi, yetkisiz kişilerin müdahalesini önleyici tedbirler alınması, kargonun yükleme
esnasında gözetiminin yapılması, yük olarak taşınacak refakatsiz eşyaları, sahibi belli olmayan ve
gittiği yeri belli olmayan eşyaları kabul edilmemesi konularında uygulanması gereken prosedürleri
bilmesinin sağlanması ve uygulanması ile ilgili detaylar programda yer almalıdır.

5.5. GÜVENLİK PROGRAMI / DIŞTAN İÇE GÜVENLİK HALKALARI

Dıştan İçe Güvenlik Halkaları
1- Genel Güvenlik Tedbirleri
2- Özel Güvenlik Bölgesi
3- Havameydanı Çevre Güvenliği
4- Havameydanı Sahalarına Bitişik Bölgenin ve
Yakın Çevrenin Güvenliği
5- Ana Giriş Kontrol Noktası
6- Otopark ve Kara Tarafındaki Güvenlik Önlemleri
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7- Terminal Güvenliği
8- Arındırılmış Bölgenin Güvenliği
9- Yolcu ve Bagaj Tarama İşlemleri
10- Personel Güvenliği – Giriş Kartları
11- Uçak Güvenliği
12- Kara-Hava Tarafı Ayrımı, PAT Sahaların Güvenliği
13- Hassas Noktaların/Tesislerin Güvenliği
14- Personel Eğitimi
15- Güvenlik Sistemlerinin Test Edilmesi
16- Tatbikat
17- Güvenlik Yönetimi
18- Uluslararası İncelemeler

5.6. MSHGP’NIN İÇERİK BAŞLIKLARI
A. Birinci Kısım : İçindekiler ve Ekleri;
B. İkinci kısım : Genel Esaslar;
C. Üçüncü Kısım : Organizasyon
D. Dördüncü Kısım : Önleyici güvenlik tedbirleri;
E. Beşinci Kısım : Yasadışı eylemlere müdahale yönetimi;
F. Altıncı Kısım : Son hükümler, yaptırım ve yürürlük
Olarak doküman oluşmaktadır. Her bir kısım başlığın altında bölümler halinde tüm başlıklar detaylı
olarak yer almaktadır.
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5.7. MİLLİ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİK PROGRAMI VE EKLERİ
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının Ekleri
EK Nu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ek Adı
Milli Sivil Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Programı(Lahika-3 GİZLİ)
Örnek Havalimanı Güvenlik Programı
Örnek Havalimanı Muhtemel Hareket Tarzı Planı
Örnek Havalimanı Acil Durum Planı
Örnek Havalimanı Hava Yolu İşletmecileri Güvenlik Planı
Yasadışı Müdahale Eylemlerine Karşı Yapılacak İşlemler Yönergesi (GİZLİ)
Yasadışı Müdahale Eylem Raporları(7A,7B,7C)
Güvenlik (Giriş) Kontrol Noktası İşletim Talimatı
Havalimanı Çalışanları İçin Kart Kullanım ve Güvenlik Talimatı
Havalimanı Güvenlik Sistem ve Cihazları (Lahika 2 ve 3 GİZLİ)
Hareket Yeteneği Kısıtlı Şahıslara Uygulanacak Kontrol Prensipleri
Genel Havacılık Faaliyetleri ve Küçük/Kontrolsüz Alanlar
Davranış Tespiti İle İlgili Temel Prensipler
Havalimanı Yapısal Güvenlik Unsurları
Havalimanları Güvenlik Risk Tehdit Değerlendirme ve Alarm Planı
Uçuş Tedariklerinin Yetkili Tedarikçisi
Güvenlik Tahditli Alanlarda Bulundurulması Yasaklı Maddeler ile Yolcu/Kabin Ekibi
Tarafından Taşınabilen Tehlikeli Maddeler
Havalimanları Dışında Çekin (Check-in) İşlemi
Siber Tehditlere Karşı Yapılacak İşlemler Talimatı
Havalimanı Tedariklerinin Bilinen Tedarikçisi
Güvenlik İrtibat Noktaları Listesi
Kara Tarafı Güvenlik Tedbir ve Kontrolleri (Lahika-1 GİZLİ)
Ulusal ve Uluslararası Dokümanların Dağıtım Prosedürü
Yüksek Riskli Kargo ve Posta Kapsamında Tanımlanan Ülkeler (GİZLİ)
MSHGP ve Uluslararası Havacılık Güvenliği Standartlarına Eş Ülkelerin Listesi
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Güvenlik programı kavramını detaylandırarak Milli Sivil Havacılık Güvenlik
Programı’nı analiz ettik. Program kapsamında tarafların görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini
inceledik.
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Bölüm Soruları
1. Kontrol Noktası İşletim Talimatı hangi mevzuatımızda yer almaktadır?
a. 97/9707 Sayılı “Sivil Havameydanları Limanlar ve Sınır Kapılarında, Güvenliğin Sağlanması, Görev ve
Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”
b. Havameydanı Güvenlik Programı
c. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nın 8.Eki
d. 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu

2. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının 9’ncu Eki aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.

Güvenlik cihazları test talimatı.
Yolcu profili çıkarma ile ilgili genel prensipler.
Havameydanı çalışanları için kart kullanım/güvenlik talimatı
Giriş kontrol noktası işletim talimatı

3. “MSHGP” Neyi ifade eder?
a.
b.
c.
d.

Milli Sivil Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Programı’nı
Milli Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim Programı’nı
Milli Sivil Havacılık Genel Programı’nı
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nı

4. Hava meydanı çalışanları aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmez?
a. Hava meydanında çalışan herkes, mesaide bulundukları süre içinde havameydanı giriş kartını
görünür şekilde yakasına asmak zorundadır.

b. Giriş kartı sadece izin verilen bölümler için geçerlidir.
c. Giriş kartının izin verilen şekilde kullanımından kart kullanıcıları ile birlikte, personelin bağlı olduğu
kuruluşlar da sorumludur.
d. Giriş kartları herkes tarafından kullanılabilir.

5. Hava meydanı denetiminde MSHGP’nın hangi EK’i ile gerçekleştirilir?
a.
b.
c.
d.

Milli Sivil Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Programı
Havalimanı Muhtemel Hareket Tarzı Planı
Havalimanı/Havayolu İşletmecileri Güvenlik Planı
Güvenlik Kontrol Noktası İşletim Talimatı

6. MSHGP’nın içerik başlıkları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Birinci Kısım : İçindekiler ve Ekleri
b) B. İkinci kısım : Genel Esaslar
c) C. Üçüncü Kısım : Organizasyon
d) Hepsi
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7. Aşağıda yer alan Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve eklerinden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)

Ek1-Milli Sivil Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Programı
Ek-2 Örnek Havalimanı Güvenlik Programı
Ek-3 MSHGP ve Uluslararası Havacılık Güvenliği Standartlarına Eş Ülkelerin Listesi
Ek-4 Örnek Havalimanı Acil Durum Planı

8. Güvenlik programı çerçevesinde uçak ile ilgili genel kuralları yazınız.
9. Güvenlik programı çerçevesinde personel ile ilgili genel kuralları yazınız.
10. Güvenlik programı çerçevesinde yolcu ile ilgili genel kuralları yazınız.

1)c, 2)c, 3)d, 4)d, 5)a, 6)d, 7)c
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6. HAVAALANI İŞLETİCİSİ GÜVENLİK VE ORGANİZASYONU

110

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Havaalanı İşleticisi Güvenlik ve Organizasyonu
Hava Meydanındaki Kurum ve Kuruluşların Görevleri
Güvenlik Tedbirleri
Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yönetici (GSYY)
Hava Aracı İşletmecisi Güvenlik ve Organizasyonu
Genel Güvenlik Bilinci
Havacılık Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin Alınan Tedbirler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havalimanı işleticisi kimdir?
Havalimanı işleticisinin havaalanı güvenliğini sağlamaya yönelik sorumluluklaır nelerdir?
Havalimanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar nelerdir?
Havacılık güvenliğinin geliştiirlmesine yönelik neler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Havaalanı güvenlik
programı

Kazanım
Havacılık
Yapısını kavrar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Güvenliği Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile

Havaalanı İşleticisi Güvenlik Havacılık
Güvenliğinde Bölüm içerisinde yer alan
ve Organizasyonu
işletmeci
kuruluşun konu incelenmesi ile
sorumlulukları, yapılanması
ve organizasyonu anlar.
Havaalanı
güvenlik Havacılık Güvenliği yapısını Bölüm içerisinde yer alan
programının amacı, kapsamı anlar.
konu incelenmesi ile
ve güvenlik personelinin
yetki-sorumlulukları
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Anahtar Kavramlar
Havaalanı Güvenlik Programı
İşletici
Hava Trafik yönetimi (ATM)
Antrepo
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Giriş
Bu bölümde, Ülkemizde Sivil Havacılık Faaliyeti gerçekleştiren kurum ve kuruluşların
yapılanması, sorumlulukları ve işleyişi ele alınmıştır.
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6.1. HAVAALANI İŞLETİCİSİ GÜVENLİK VE ORGANİZASYONU
6.1.1. HAVAALANI GÜVENLİK PROGRAMI
ICAO Doküman 8973 Ek-9 Havalimanı Güvenlik Programı başlığı altında bir belge hazırlayarak bu
konuda devletlere rehberlik yapmış ve ülkemizde de buna paralel olarak MSHGP’nın Ek-2
belgesinde de bu programın nasıl hazırlanacağı, içeriğinin ne olacağı ve uygulama kısmı açık olarak
ifade edilmiştir.
Aynı Zamanda MSHGP madde 20’;
(1)Tüm yerel otoriteleri; havalimanının güvenliğini, havalimanındaki havacılık faaliyetlerinin
düzenini ve etkinliğini Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı’nda belirtilen güvenlik tedbirlerin
uygulanmasını sağlamak amacıyla Ek-2’ye uygun bir havalimanı güvenlik programı hazırlar, uygular
ve sürdürülmesini sağlar.
(2)Hazırlanan havalimanı güvenlik programı, SHGM’ye incelenmek ve uygun görüş alınmak üzere
gönderilir. SHGM’nin uygun görüşünden sonra güvenlik komisyonunun oluru ile Mülki İdare Amiri
tarafından onaylanır.
(3)Havalimanı güvenlik programları her yıl, MSHGP değişikliklerine, havalimanındaki uygulama
veya fiziki değişikliklere göre gözden geçirilir ve değişiklikler SHGM’ne uygun görüş almak üzere
gönderilir.
6.1.1.1. HAVAALANI GÜVENLİK PROGRAMININ AMACI
Bu programın amacı, hava meydanının güvenliğini, hava meydanındaki havacılık faaliyetlerinin
düzenini ve etkinliğini, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı'nda belirtilen güvenlik tedbir ve
prosedürlerini uygulayarak gerçekleştirmek suretiyle personele, terminallere, sivil havacılık
ünitelerine, uçaklara ve ekipmanlara karşı yapılacak kanun dışı müdahaleleri önlemektir.
6.1.1.2. HAVAALANI GÜVENLİK PROGRAMININ KAPSAMI
Bu program, hava meydanında Sivil Havacılık faaliyetlerinde bulunan resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar ile bunların personelini kapsar.
6.1.1.3. HAVAALANI GÜVENLİK PROGRAMININ YETKİ VE SORUMLULUĞU
Bu programın yürütülmesinden Hava meydanı Mülki İdare Amiri yetkili ve sorumludur. Mülki İdare
Amiri bu yetki ve sorumluluğunu hava meydanında bulunan kurum ve kuruluşlar ile bunların
personeli vasıtasıyla yerine getirir.

6.2. HAVA MEYDANINDAKİ KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREVLERİ
6.2.1. GÜVENLİK KOMİSYONU
Hava meydanı Güvenlik Komisyonu, Mülki İdare Amirinin Başkanlığında, Emniyet Şube Müdürü,
DHMİ Başmüdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü ve Jandarma Bölük Komutanından oluşur.
Komisyonun gündemine göre resmi ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri de dahil edilir.
Komisyon ayda en az bir defa toplanır.
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6.2.1.1. GÜVENLİK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
1) Üst makamlarca verilen emir ve talimatların uygulanmasını sağlamak,
2) Güvenlik Programlarının, havameydanında bulunan kurum ve kuruluşlarca uygulanmasını
sağlamak, güvenlikle ilgili olarak alınan özel tedbirlerin gözetim ve denetimini yapmak,
3) Hava meydanı hayati öneme haiz teçhizat ve tesislerini, hassas noktalarını güvenlik yönünden
incelemek,
4) Hava meydanının güvenliğine yönelik normal, gergin ve acil tehditleri karşılayabilecek tedbir ve
tertiplerin alınmasını sağlamak ve bunları incelemek,
5) Güvenlik tertip ve tedbirlerinin gayri muayyen zamanlarda denetimini yapmak, geliştirilmesi için
yapılan tekliflerin uygulanmasını sağlamak, güvenlik tedbirlerini test etmek,
6) Hava meydanının güvenlik tertip ve tedbirlerinin halihazır durumu ile mevcut problemlerinden
mahallinde çözümü mümkün olmayanlarını üst makamlara bildirmek ve bu konularla ilgili teklifler
hazırlamak,
7) Hava meydanı personelinin güvenlik konularındaki eğitiminin yapılması ile ilgili hususları
düzenlemek,
8) Sivil havacılık hizmetleri ile ilgili Güvenlik Kurulu'nda alınan kararların, yapılan tavsiyelerin ve
yayımlanan dökümanların bir rehber olarak kullanılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
9) Havayolu işleticileri ve yer hizmet kuruluşlarının güvenlik programlarını tetkik etmek, Mülki
Amir’e onaylatmak.
Emniyet Şube Müdürlüğü’nün Görevleri MSHGP’da detaylarıyla tanımlanmıştır.
Ayrıca havaalanlarında aşağıdaki kuruluşların güvenlik konusunda sorumlulukları bulunmaktadır;
1- DHMİ Başmüdürlüğü’nün Görevleri
2- Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün Görevleri
3- Gümrük Muayene Müdürlüğü’nün Görevleri
4- Jandarma Bölük Komutanlığı’nın Görevleri
5- İtfaiye Müdürlüğü’nün Görevleri
6- Sağlık Ünitelerinin Görevleri
7- PTT’ nin Görevleri
8- Hava meydanında Bulunan Havayolu Şirketlerinin Görevleri
9- Hava meydanlarında Bulunan Yer Hizmet Kuruluşlarının Görevleri
10- İkram Hizmeti Veren Kuruluşların Görevleri
6.2.2 DİĞER KURULUŞLAR
Hava meydanında bulunan kurum ve kuruluşların görevleri yasal mevzuat ve Milli Sivil Havacılık
Güvenlik Programı çerçevesinde ayrıntılarıyla Mülki İdare Amirinin koordinesinde belirlenip
yazılacaktır.
6.2.3. BİLGİLENDİRME VE İLETİŞİM
Güvenlikle ilgili tüm ihbar ve bilgiler Yönetim/Kriz merkezine bildirilir. Merkez bu bilgileri Mülki
İdare Amirliği, Emniyet Şube Müdürlüğü ve gereken diğer yerlere anında ulaştırır.
Tarama sonuçları ile genel güvenlik hakkında özet bilgiler ve raporlar Mülki İdare Amirliği'ne ve
Basına bilgi vermeye yetkili makam Mülki İdare Amiridir.
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6.3. HAVA ARACI İŞLETMECİSİ’NİN GÖREVLERİ

6.4. Hava taşıyıcısı ve diğer havacılık işletmelerinin güvenlik planları
Tüm hava taşıyıcıları ülkemiz sınırları içerisindeki tüm havalimanlarında ve uçuş sırasında
uygulamak üzere Ek-5’e uygun genel bir güvenlik planı hazırlar, uygular ve sürdürür. Bu plan hem
uluslararası standartlar hem de MSHGP ile uyumlu olmalıdır. Plan hava taşıyıcısı tarafından
izlenecek ve uygulanacak yöntem ve prosedürleri içerir.

(2) Hava taşıyıcıları ülke geneli için hazırladıkları güvenlik planı’nı her yıl SHGM’ye onaylatırlar.
Uygulamayı değiştirmeyen küçük değişikliler SHGM’ye bildirilir. Uygulamaya veya sorumluluklara
ilişkin değişiklikler olduğunda plan derhal onaylatılmalıdır.
(3) Hava taşıyıcıları faaliyet gösterdikleri her havalimanı için MSHGP’ye, havalimanı güvenlik
programına ve uluslararası standartlara uygun bir güvenlik planı hazırlar, uygular, sürdürür ve
MİA’ya onaylatır.
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(4) Diğer ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından onaylanmış hava taşıyıcısı güvenlik planları ülkemiz
tarafından risk ve tehdit analizi ve mütekabiliyet esasına göre tanınabilir. Ancak
ülkemize/ülkemizden sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları Ülkemizde Milli Sivil Havacılık Güvenlik
Programı ve ilgili havalimanı güvenlik programında öngörülen güvenlik tedbirlerine uymakla
yükümlüdür. Bu bağlamda ilgili hava taşıyıcısına ulusal gereklilikler yetkili otorite tarafından
bildirilir.
(5) Diğer havacılık işletmeleri, kurum ve kuruluşlar faaliyet gösterdikleri her havalimanı için
MSHGP’na, havalimanı güvenlik programına ve uluslararası standartlara uygun bir güvenlik planı
hazırlar, uygular ve sürdürür. Bu planı Mülki İdare Amirliği’ne onaylatır. Bu planı güncel tutarak
havalimanı güvenlik programında işletmelerin sorumluluklarını etkileyen bir değişiklik olduğunda
Mülki İdare Amirliği’ne onaylatır.
(6) Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) SHT-17.3talimatı kapsamında yer alan
havacılık işletmeleri, güvenlikten sorumlu yetkili yönetici (GSYY) atanması ve güvenlik
organizasyonu bakımından SHT-17.3’e göre sorumludur.

6.5. İşletme güvenlik yapısı
Sivil havacılık işletmeleri tarafından etkin bir güvenlik teşkilatı, GSYY liderliğinde uygun nitelikte,
yeterli sayıda personel ve teçhizat ile tesis edilir. Bu güvenlik teşkilatı, işletme faaliyetlerinin
uluslararası ve ulusal sivil havacılık güvenliği mevzuatı usullerine uygun biçimde yürütülmesini
sağlamakla görevlidir.
6.5.1. Havacılık işletmelerinin Personeli için Güvenlik Sorumluluğu
Havacılık işletmeleri; güvenlik birimi ve personelinin eğitimine ilave olarak, diğer birimleri ve
personelini havacılık güvenliği konusunda bilinçlendirir, uygulamalar geliştirir ve toptan güvenlik
anlayışının yerleştirilmesi için çalışır.
6.6. Güvenlikten sorumlu yetkili yönetici (GSYY)
Sivil havacılık işletmeleri ve hava alanlarında özel güvenlik hizmeti veren kuruluşlar, genel müdüre
bağlı bir GSYY atayarak, bu yönetici liderliğinde bir güvenlik yapılanması oluşturur. GSYY
işletmenin organizasyon yapısında ve el kitaplarında yer alır.
6.7. GSYY bulundurma zorunluluğu
Yetkilendirilmiş veya ruhsatlandırılmış havacılık işletmelerinin, faaliyette bulundukları sürece
güvenlikten sorumlu yetkili yönetici bulundurmaları gerekir. Bu yönetici, yapacağı uygulamalardan
işletme yönetimine ve yetkili otoriteye karşı sorumludur.
6.7.1. Havayolu işletmeleri ve genel havacılık işletmeleri
Tarifeli seferle yolcu taşıyan havayolu işletmeleri, yük/kargo taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri
ve tarifesiz seferle yolcu taşıyan havayolu işletmeleri GSYY idaresinde bir güvenlik yönetimi kurar.
Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde güvenlikten sorumlu yetkili yöneticiye bir yardımcı görevlendirilir.
Yardımcı tam zamanlı veya yarı zamanlı olabilir. Güvenlik yönetimi, SHT 17.3’ün 20 nci
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maddesinde belirtilen görevleri yerine getirecek yapılanmayı kurar. Bu işletmelerde GSYY sorumlu
yönetici olarak görev yapar. Bu konuda denetlemeler, operasyon denetimi ve/veya havacılık
güvenliği denetimleri çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
Hava taksi, genel havacılık, amatör havacılık ve sportif havacılık işletmeleri, müstakil veya mevcut
idari personelden birini GSYY olarak görevlendiriebilir. GSYY, yeterli sayıda personel ile SHT
17.3’ün 20 nci maddesinde belirtilen görevleri yürütür.
GSYY’ye yardımcı atanması halinde isteğe bağlı olarak yetkili otoriteye onaylatılır. Bu durumda
SHT 17.3’ün 13 üncü maddesinde belirtilen şartlar sağlanmalıdır.
6.7.2. Havaalanı ve terminal işletmeleri
Havaalanı işletmeleri, işletme merkezinde GSYY idaresinde bir güvenlik yönetimi kurar. Gerek
duyulması halinde, GSYY’ye bir yardımcı görevlendirilir. Güvenlik yönetimi bu Talimatın 20 nci
maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir. İşleticiye ait birden fazla havaalanı varsa, her
havaalanında bir güvenlik yöneticisi görevlendirilir. Bu güvenlik yöneticisi, SHT 17.3’ün 20 nci
maddesinde belirtilen görevleri yeterli sayıda personel ile yürütür.
Terminal işleticileri GSYY idaresinde bir güvenlik yönetimi kurar. GSYY, SHT 17.3’ün 20 nci
maddesinde belirtilen görevleri yeterli sayıda personel ile yürütür.
6.7.3. Yer hizmetleri ve ikram kuruluşları
Yer hizmetleri ve ikram kuruluşları, kuruluşların merkezinde GSYY idaresinde bir güvenlik yönetimi
kurar. Gerek duyulması halinde, güvenlikten sorumlu yetkili yöneticiye bir yardımcı görevlendirilir.
Güvenlik yönetimi, SHT 17.3’ün 20 nci maddesinde belirtilen görevleri yeterli sayıda personel ile
yürütür.
6.7.4. Yetkili kargo acenteleri ve antrepolar
Merkez ve en az 3 şubesi olan yetkili kargo acentaları, GSYY idaresinde kuruluş merkezinde bir
güvenlik yönetimi kurar. Gerekirse güvenlikten sorumlu yetkili yöneticiye bir yardımcı
görevlendirilir. GSYY SHT 17.3’ün 20 nci maddesinde belirtilen görevleri yeterli sayıda personel ile
yürütür.
Merkez ve en fazla 2 şubesi olan yetkili kargo acenteleri, müstakil olarak veya mevcut idari
personelden birini GSYY olarak görevlendirir. GSYY, SHT 17.3’ün 20 nci maddesinde belirtilen
birimlerin görevini yeterli sayıda personel ile yürütür.
Havayoluyla taşınacak kargo/kurye/posta/paket/hızlı gönderi gibi materyallerin depolama, geçiş ve
elleçleme gibi işlemlerinin yapıldığı işletmelerden, merkez ve birden fazla şube/temsilciliği olanlar,
GSYY idaresinde işletme merkezinde bir güvenlik yönetimi kurar ve şubelerde/temsilciliklerde
güvenlikten sorumlu bir yönetici görevlendirir. Sadece bir merkezi bulunan ve başka bir
şubesi/temsilciliği bulunmayan işletmeler de GSYY atar ve SHT 17.3’ün 20 nci maddesinde
belirtilen birimlerin görevini yeterli sayıda personel ile yürütür.
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6.7.5. Onaylı bakım kuruluşları
Onaylı teknik bakım kuruluşları ile hangar işletmeleri, müstakil olarak veya mevcut idari personelden
birini GSYY olarak görevlendirebilir. GSYY, SHT 17.3’ün 20 nci maddesinde belirtilen birimlerin
görevlerini yeterli sayıda personel ile yürütür.
6.7.6. Yetkili havaalanı tedarikçileri
Yetkili havaalanı tedarikçileri sadece bir havaalanında faaliyet gösteriyor ise bir GSYY
görevlendirilir. GSYY, müstakil veya mevcut personelden biri olabilir ve SHT 17.3’ün 20 nci
maddesinde belirtilen görevleri yürütür.
Faaliyette bulunulan birden fazla havaalanı olması durumunda ise merkezde müstakil bir GSYY
bulundurulur. Diğer havaalanlarında ise bir personel GSYY ile iletişimde olmak ve havacılık
güvenliği konularını takip etmek üzere görevlendirilir.
6.7.7. Hava trafik yönetimi (ATM) kuruluşları
Hava trafik yönetimi kuruluşları/işletmeleri, müstakil olarak veya mevcut idari personelden birini
GSYY olarak görevlendirebilir. GSYY, SHT 17.3’ün 20 nci maddesinde belirtilen birimlerin
görevini yeterli sayıda personel ile yürütür.
Faaliyette bulunulan birden fazla havaalanı olması durumunda merkezde müstakil bir GSYY
bulundurulur. Diğer havaalanlarında ise bir personel GSYY ile iletişimde olmak ve havacılık
güvenliği konularını takip etmek üzere görevlendirilir.
Hava trafik yönetimi kuruluşları/işletmelerinde görevlendirilen GSYY ilave olarak MSHGP ve
ECAC Doc30 Bölüm II Güvenlikte yer alan siber tehditler konusunu da takip etmekten ve
koordinasyonunu sağlamaktan sorumludur.
6.7.8. Özel güvenlik hizmeti veren işletmeler
Havacılık faaliyetlerinde bulunan işletmelere, havacılık güvenliği alanında MSHGP standartlarının
sağlanması konusunda hizmet veren özel güvenlik işletmeleri, merkezde bir GSYY atar. GSYY, SHT
17.3’ün 20 nci maddesinde belirtilen görevleri, havacılık işletmesinin koordinesinde ve
sorumluluğunda yeterli sayıda personel ile yürütür.
7/10/2004 tarih ve 5188 sayılı Kanun çerçevesinde kendi bünyesinde özel güvenlik teşkilatına sahip
olan ve havacılık güvenliği alanında faaliyet gösteren işletmeler de SHT 17.3’te yer alan yapılanmayı
kurmak ve belirtilen gereklilikleri yerine getirmekle sorumludurlar. Ancak, tüm işletme
faaliyetlerinin güvenliğinden sorumlu bir başka yapı varsa güvenlik organizasyonu kurmasına gerek
yoktur.
6.8. Uygunluk ve onaylama
GSYY’nin uygunluğu, Yetkili Otorite tarafından aşağıdaki belge ve bilgiler değerlendirilerek
belirlenir, uygun olanlara “Yönetici Personel Onay Belgesi” düzenlenir.
GSYY onaylanmasında aranacak şartlar ve istenen belgeler şunlardır:

a) Yönetici Personel Onay Formu (Formun güncel haline Genel Müdürlük internet sitesinden ulaşılabilir),
b) Bu Talimatın Ek-1’inde yer alan “Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (SHT 17.2)’ye
uygun eğitimleri aldığını gösterir belgeler,
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c) GSYY’nin iş sözleşmesi ve SGK sigortalı hizmet listesi (Ancak GSYY şirket ortağı ve herhangi bir SGK
kurumuna bağlı değil ise bu belgeler aranmaz),
ç) Sivil havacılık alanında, havacılık güvenliğini içerecek 1 yıllık tecrübe sahibi olduğunu gösterir belge,
d) İletişim bilgilerini de içerecek şekilde hazırlanmış özgeçmiş,
e) Nüfus cüzdanı örneği,
f) SHT-17.1 Tüm Havaalanları Giriş Kartı Talimatının 14 üncü maddesindeki şartları taşıdığına ilişkin
özgeçmiş araştırması veya geçerli bir havaalanı giriş kartı varsa bu kartın bir örneği,
g) SHGM hizmet tarifesine göre uygun kodla yatırılmış ücret dekontu,
ğ) SHGM tarafından belirlenebilecek diğer bilgi, belge, mülakat ve sınav sonuçları.

6.9. GSYY’nin değiştirilmesi
Yetkili otorite tarafından yapılan inceleme ve denetlemelerde, güvenlik yönetiminde gerekli faydayı
belirli bir süreçte sağlayamayan veya uygulamalarda olumsuzluk ya da havacılık güvenliğini direkt
etkileyen bir kusur tespit edildiğinde, işletmelerin güvenlikten sorumlu yetkili yöneticisinin
değiştirilmesi ve/veya güvenlik yapılanmasının gözden geçirilmesi, yetkili otorite tarafından
istenebilir. Güvenlikten sorumlu yetkili yöneticilerin değiştirilmesi durumunda Yönetici Personel
Onay Formu 30 gün içinde doldurularak SHGM’den onay talep edilir.

6.10. GSYY’nin yetki ve sorumlulukları
SHGM tarafından onaylanan GSYY, sivil havacılık güvenliği konusunda mevzuatta yazılı kuralların
işletmede uygulanmasından/uygulattırılmasından yetkili ve sorumludur. Ayrıca GSYY aşağıda
belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludur:
a) Havacılık güvenliği ve işletmenin görev alanındaki ulusal/uluslararası güvenlik mevzuatını takip
ederek, yeni kuralları ve tavsiyeleri yürürlüğe koymak,
b) Yürürlükteki kural ve uygulamaların gerçekleştirildiğinden emin olmak için prosedürlerin
yeterliliğini ve bu prosedürlere uyumu takip etmek,
c) Güvenlik konusunda, işletmeye ait merkez ve temsilciliklerde sorumlu olmak,
ç) MSHGP’ye uygun olarak işletmenin eğitim ve güvenlik planını hazırlamak, yazılı olarak
hazırlanan güvenlik planını ilgili yetkili otoriteye onaylatmak,
d) Hava alanı bazında güvenlik planının hazırlanarak hava alanı otoritesine onaylatılmasını sağlamak,
e) İşletme içi hizmetlerin ve işletme için alınan hizmetlerin güvenlik denetimlerinin yapılmasını ve
düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
f) Raporlama ve kayıt sistemini oluşturmak,
g) Kalite sistemi dahilinde yapılan iç denetlemelerin koordinasyonunu sağlamak,
ğ) Güvenlik için gerekli kaynakları araştırarak yönetime sunmak,
h) Yetkili ve yerel otorite ile iletişim noktası olup koordinasyonu sağlamak,
122

ı) Gerek güvenlik personelinin gerekse diğer personelin güvenlik anlayışını artıracak eğitim/seminer
programları düzenlemek,
i) Eğitim birimi ile koordineli çalışarak, işletmenin faaliyet alanlarındaki havacılık güvenliği
sorumluluğu ve uygulamaları konusunun eğitim programlarında yer almasını sağlamak,
j) Risk ve tehdit analizi yaparak alınacak ilave önlemleri belirlemek, planlamak ve uygulamak,
k) Güvenlik ile ilgili diğer faaliyetlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
l) Sivil savunma veya savaş ve seferberlikle ilgili mevzuatın görev yaptığı işletmeyi de kapsaması
durumunda, öngörülen faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
6.11. Güvenlik planının hazırlanması ve onayı
Her havacılık işletmesi, işletme güvenlik planını/programını/el kitabını hazırlayarak yetkili otoriteye
onaylatır; ayrıca faaliyette bulunulan her havaalanı için ayrı bir güvenlik planı hazırlayarak havaalanı
otoritesine onaylatır.
İşletme güvenlik planı/programı/el kitabı aşağıda belirtilen gereklilikleri içermelidir:

a) Yıllık denetleme planı,
b) Denetim prosedürleri,
c) Raporlama prosedürleri,
ç) Takip ve düzeltici faaliyet prosedürleri,
d) Kayıt sistemi,
e) Eğitim planı,
f) Dokümantasyon,
g) Organizasyon ve iletişim,
ğ) İşletme faaliyetleri,
h) Acil durum yönetimi,

ı) MSHGP ve uluslararası standartları içeren uygulamalar.
6.12. İşletme içi güvenlik denetimi ve denetçiler
Güvenlik denetimi, prosedürlerin ve kuralların, uygulamada istenen standarda ulaşıp ulaşmadığının
doğrulanması için belirli bir olay veya faaliyet veya doküman incelenerek denetçiler tarafından
gerçekleştirilir. Bir denetim, yayınlanmış prosedürlerde belirtilen yöntemle uygulamadaki yöntemin
sistematik ve bağımsız olarak karşılaştırılmasıdır.
İşletme içi denetimler GSYY koordinatörlüğünde gerçekleştirilir ve aşağıda belirtilen süreçleri
kapsar:
a) Denetimin içeriğinin duyurulması;
b) Planlama ve hazırlık,
c) Kanıtların toplanması ve kaydedilmesi,
ç) Kanıtların analizi ve raporlanması.

Etkili bir denetimde aşağıdaki teknikler uygulanmalıdır:
a) Uygulamaların yerinde gözlemi,
b) Mülakat,
c) Doküman ve kayıt incelemesi.

İşletme içi güvenlik denetçileri denetim konusunda eğitimi olan aşağıdaki personel arasından seçilir:
a) Güvenlik yöneticisi,
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b) Güvenlik personeli,
c) Konusunda uzman personel,
ç) Havacılık güvenliği bilgisine sahip kalite sistemi personeli.

Denetimin unsurları aşağıda belirtilenleri içermelidir:

a) Güvenlik denetim ve incelemelerinin düzenlenmesi ve bilgilendirme yapılması,
b) Raporda yer alan bulgulara çözüm tavsiye edilmesi,
c) Eylem planı hazırlanarak, belirlenmiş zaman hedeflerine göre çözüm uygulamalarının takip edilmesi ve
yönetime rapor edilmesi,
ç) Güvenlikte sürekliliğin sağlanması.

Denetim planlaması: İşletme yıllık bir denetim programı yapmalıdır. İyi planlanmış bir denetim
programı tüm alanların periyodik olarak gözden geçirilmesini kapsamalıdır. Program esnek olmalı ve
plansız denetimlerin yapılabilmesine izin vermelidir. Ayrıca işletme, denetim programını belirlerken,
yönetim, organizasyon, operasyon ya da teknolojik değişiklikleri ve mevzuatta olan değişiklikleri de
göz önüne almalıdır. Bir sonraki yılın denetim planı en geç içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihine
kadar yapılmalı ve yönetim tarafından onaylanmalıdır.
Düzeltici faaliyet: Güvenlik sisteminde, denetimin amacı, öncelikli olarak güvenlik sisteminin
etkinliğini araştırmak ve sorgulamaktır, bunun yanında, tanımlanan politika, operasyon ve eğitim
sistemin sürekliliğini sağlayarak uyum içinde olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle denetim
faaliyetlerinin sonucu olarak tespit edilen uygunsuzluklar, GSYY tarafından bağlı bulunduğu
yöneticiye iletilmelidir. Uygunsuzlukların nedenleri belirlenmeli, gerekli araştırmalar yapılmalı ve
uygun düzeltici faaliyetler planlanmalıdır.
Kayıtlar: Güvenlik programının sonuçlarını belgeleyen kayıtlar, doğru ve eksiksiz bilgi ve belge
olarak işletme tarafından ve kolayca erişilebilir bir şekilde saklanmalıdır. Aşağıdaki kayıtlar
gerçekleştikleri tarihten itibaren 3 yıllık bir zaman dilimi süresince muhafaza edilmelidir. Aşağıdaki
kayıtlar gerektiğinde yetkili otorite denetçileri tarafından da incelenebilir:
a) Denetim programları/raporları,
b) Bulgulara yapılan işlemler/eylem planları,
c) Düzeltici faaliyet raporları/takip denetimleri.

Bulgunun giderilmesi için düzeltici faaliyetler kapsamında hedef tarihleri de içeren bir eylem planı
hazırlanır.
Eylem planına uyulduğunu, düzeltici faaliyetlerin uygulandığını ve bunların etkili olduğunu görmek
için takip denetimleri yapılır.
İç denetimde hazırlanan tüm raporların genel bir özeti hazırlanarak yıllık olarak SHGM’ye gönderilir.
6.13. GSYY’nin birden fazla işletmede görev yapması
Onaylanmış GSYY, SHT 17.3 talimatında yer alan istisnalar dışında birden fazla işletmede aynı veya
farklı görevlerde bulunamaz.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havaalanı işleticisinin görev ve sorumlulukları ile birlikte havalimanındaki Güvenliği
nasıl sağladığını detaylı olarak açıkladık. Hava meydanında yer alan kuruluşları ve bu kuruluşların
görevlerini öğrendik. Havalimanında işletmeci kavramının hangi faaliyetleri yerine getirdiğini
inceledik. Son olarak havacılıkta genel güvenlik bilincinin nasıl oluşturulabileceğini aktardık.
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Bölüm Soruları
1. GSYY birden fazla işletmede aynı veya farklı görevlerde yer alabilir.
a) Doğru

b) Yanlış

2. Bir Havacılık İşletmesi güvenlik planı/programı/el kitabı gibi dokümanlarında aşağıda
belirtilen gerekliliklerden hangisini içermemektedir?
a) Yıllık denetleme planı,
b) Denetim prosedürleri,
c) Raporlama prosedürleri,
d) Personel prosedürleri,

3. Aşağıdakilerden hangisi GSYY’nin yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a) Havacılık güvenliği ve işletmenin görev alanındaki ulusal/uluslararası güvenlik mevzuatını takip ederek,
yeni kuralları ve tavsiyeleri yürürlüğe koymak,
b) Yürürlükteki kural ve uygulamaların gerçekleştirildiğinden emin olmak için prosedürlerin yeterliliğini ve bu
prosedürlere uyumu takip etmek,
c) Güvenlik konusunda, işletmeye ait merkez ve temsilciliklerde sorumlu olmak,
d) Personel Raporlama ve kayıt sistemlerini denetlemek,

4. GSYY’nin değiştirilmesi halinde SHGM’den onay için en geç kaç gün içerisinde talep
gerçektirilmelidir?
a) 15

b) 30

c) 60

d) 90

5. GSYY’nin uygunluk ve onaylaması aşağıdaki hangi otorite tarafından gerçekleştirilir?
a) SHGM
Hiçbiri

b) Emniyet Genel Müdürlüğü

c) DHMİ Genel Müdürlüğü d)

6.Güvenlikten sorumlu yetkili yöneticilerin değiştirilmesi durumunda Yönetici Personel Onay
Formu 15-30 gün içinde doldurularak SHGM’den onay talep edilir.
a) Doğru
b) Yanlış
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7-9 Aşağıda verilmiş olan ifadeleri en iyi tanımlayan kavram hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
7. Güvenlik programının sonuçlarını belgeler. Kolayca erişilebilir bir şekilde saklanmalıdır. Bazı
türleri gerçekleştikleri tarihten itibaren 3 yıllık bir zaman dilimi süresince muhafaza edilmelidir.
a)
b)
c)
d)

Denetim planlaması
Düzeltici faaliyet
Kayıtlar
Hiçbiri

8. Tanımlanmış olan politika, operasyon ve eğitim sistemin sürekliliğini sağlar. Bu sistemlerin uyum
içinde çalışmalarını sağlar. Meydana gelen uygunsuzluklar belirlendikten sonra yapılan araştırmalar
bütünüdür.
a)
b)
c)
d)

Denetim planlaması
Düzeltici faaliyet
Kayıtlar
Hiçbiri

9. İşletme yıllık olarak bu çalışmayı yapmalı ve yenilemelidir. Tüm alanlar periyodik olarak gözden
geçirilir. Yapılan çalışma esnek olmalıdır. Bir sonraki yıl için yapılacak olan çalışma en geç içinde
bulunulan yılın 31 Aralık tarihine kadar yapılmalıdır.
a)
b)
c)
d)

Denetim planlaması
Düzeltici faaliyet
Kayıtlar
Hiçbiri

10. Hava Trafik Yönetim Kuruluşları (ATM) hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.

1)b, 2)d, 3)d, 4)b, 5)a,6)b, 7)c, 8)b, 9)a
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Güvenlik Tedbirleri
Kamu Düzeni,
Emniyet ve Asayiş
Güvenlik Önlemleri
Genel Güvenlik Bilinci
Havacılık Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin Alınan Tedbirler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Genel güvenlik önlemleri nelerdir?
Güvenlik ve emniyet kavramları nasıl açıklanmaktadır?
Günümüzde güvenlik ve kolluk faaliyetleri niçin önemlidir?
Havacılık güvenliği kavramı ne ifade eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile

Genel güvenlik bilinci

Genel güvenlik düzeni

Havacılık güvenliğinin
geliştirilmesi için alınan
tedbirler

Havacılık
Güvenliğinde
işletmeci
kuruluşun
Bölüm içerisinde yer alan
sorumlulukları, yapılanması konu incelenmesi ile
ve organizasyonu anlar.

Havacılık güvenliği

Havacılık
Yapısını anlatır.

Güvenliği Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
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Anahtar Kavramlar
Tedbir
Asayiş
Emniyet
Koruyucu güvenlik
Kolluk güçleri
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Giriş
Havacılık sektöründe güvenlik konusu kapsamında alınan güvenlik tedbirleri, tehditlerin
önlenebilmesi ve tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca genel yaşamda güvenlik
bilincinin oluşturularak farklı sektörlerde uygulanabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu
bölümde genel güvenlik tedbirlerinden yola çıkarak havacılıkta uygulanan güvenlik adımlarının
geliştirilmesi konusu üzerinde duracağız.
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7. GÜVENLİK TEDBİRLERİ
7.1. KAMU DÜZENİ : EMNİYET VE ASAYİŞ

Düzensiz ve güvensiz yaşanamayacağından devletin en baştan gelen görevlerinden biri de toplumun huzur ve
güvenini sağlamaktır.
Emniyet toplum yaşamında kanuni düzenin aksamadan yürütülmesi kişilerin korkusuzca yaşayabilmesine
denir. Güvenlik ise topluluğun tehlikelerden uzak olma güven içinde bulunması kişilerin mallarının ırz ve
namuslarının her türlü saldırı, tehdit ve muhtemel kazalara karşı korunmasıdır. Özel güvenlik; Düzenin
sağlanması, işlenmiş suçların aydınlatılması ve adalete teslimidir. Doğal tehlikeler, insan kaynaklı tehlikeler,
hırsızlık, sahtekarlık, zimmet, casusluk, sabotaj, bomba tehdidi, yangın, iş kazası, saldırılar ve hayvan
zararlarından korunmaktır.
Asayiş toplumda kanun ve nizam hakimiyeti, sükun ve istikrar ortamı, her ferdin işiyle gücüyle meşgul olması,
kendisini ve etrafını rahatsız edebilecek, korkulacak bir durumun olmaması hissinin uyandırılmasıdır.
Güvenliğin tanımı: İnsanların, eşya ve maddelerin, araç ve bilgilerin tehlike ve tehditlerden uzak olma, güven,
huzur ve sağlık içinde bulunmasını tehdit eden, zarara ve hasara veya faaliyet ve işlev yada görevinden men
etmeye veya kısıtlamaya baskı, cebir, şiddet, şantaj ve herhangi bir eylemle onu istenmeyen durumlara
yönlendirmek için yapılan işleri durdurmaya, engellemeye, caydırmaya veya etkisini en aza indirmeye yönelik
plan, program ve prosedürlerle belirtilen etkinlikler sonucu arzulanan durumun oluşturulmasıdır
Devlet, toplumun güvenliğini kolluk kuvvetleri aracılığıyla yerine getirir. Ancak bilginin ve bağlı teknolojinin
toplum hayatının her alanına çok yoğun olarak girmesi farklı güvenlik arayışlarına da yol açmıştır.

7.1.2. İŞLETMELERDE GÜVENLİK İHTİYACININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE
ALINACAK ETKENLER:
1.1. İçsel Etkenler
1. Çalışanlardan kaynaklanan etkenler.
2. Çalışma ilişkilerinden kaynaklanan etkenler.
3. Üretimden kaynaklanan etkenler.
4. Fiziki etkenler.
1.2. Dışsal Etkenler
1. Beşeri etkenler.
2. Güvenlik etkenleri.
3. Fiziki etkenler

7.1.3. KORUYUCU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:
2.1. Personel Güvenliği.
2.2. Fiziki Güvenlik ve Nöbet Hizmetleri.
2.3. Evrak ve Haberleşme Güvenliği.
2.4. Sabotaj ve Terör Olaylarından Korunma.
2.5. Yangınlardan Korunma.
2.6. Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlerden Korunma.
2.1. Personel Güvenliği
2.1.1. Güvenlik soruşturması.
2.1.2. Arşiv soruşturması.
2.1.3. Güvenlik belgesi.
2.2. Fiziki Güvenlik ve Nöbet Hizmetleri
2.2.1. Fiziki güvenlik engelleri.
2.2.2. Özel güvenlik bölgeleri.
2.2.3. Özel güvenlik kuruluşları.
2.2.4. Girişin kontrolü.
2.2.5. Giriş kartları.
2.2.6. Bina içi kontrolu.
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2.2.7. Temizlik görevlileri.
2.2.8. Güvenlik görevlileri.
2.3. Evrak ve Haberleşme Güvenliği
2.4. Sabotaj ve Terör Olaylarından Korunma
2.5.Yangınlardan Korunma
2.6. Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlerden Korunma

7.1.4. Genel Kamusal Kolluk
a) Kamusal Kolluk Polis, Jandarma, Sahil güvenlik)
b) Özel Kamusal Kolluk(Belediye Zabıtası, Orman Muhafaza memuru, Gümrük muhafaza, liman
zabıtası)
c) Yardımcı Kamusal Kolluk ( Çarşı Mahalle Bekçileri, Köy Korucuları, Köy Muhtarı, Gemi
Kaptanı.)
Kamu yönetimini en önemli işlevi kamu düzeninin korunmasıdır. İdarenin, kamu düzenini korumak
için yürüttüğü faaliyetlere kolluk faaliyetleri denir. Kolluk faaliyetleri, toplumsal düzenin sağlanması
amacıyla bireysel özgürlüklerin kullanılış tarzını, sınırlarını belirtir.

7.2. Güvenlik Sistemleri

Fiziki Güvenlik: Güvenlik denilince akla ilk gelen olgulardan biridir, hatta ilk olgudur diyebiliriz ve hatta
çoğu zaman güvenlik kelimesinden kast edilen fiziki güvenlik olarak anlaşılır. İnsanoğlunun var olduğu
günden itibaren kendini güvende hissetme iç güdüsüne yönelik güvenlik kavramının oluşmaya başladığını
daha önceki tanımlar ve sunuş kısmında da belirtmiştik, işte tam bu noktada ilk oluşan güvenlik çeşidi Fiziki
Güvenliktir. İnsan ilk andan bu yana çevreyi algılamaya başlamış tehdit algılarını, kendisine tehdit olabilecek
konuları tespit ederek bunlara yönelik önlemler almaya başlamıştır. İnsanın çevreyle etkileşimi sonsuz bir
döngüdür ve halen sürmektedir. Bu insan oğlunun yaşayan sosyal bir varlık olması gereği gelecekte de devam
edecektir, hayat bu şekilde devam ederken sürekli değişen şartlar, çevresel etkiler gereği bugün hatta şuan bile
tehdit algıları (tehdit noktaları) değişmektedir ve dolayısı ile bunlara karşı alınan tedbirlerde devamlı bir
değişim içindedir.
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Fiziki güvenlik: Kıymetli olan nesne veya kişinin fiziksel olarak belirlenen ve/veya tespit edilen tehdit
unsurlarının ona tesir edemeyecek şekilde korunması için alınan tedbirlerin tümüdür.
Fiziki güvenlik kimi zaman kıymetli olanın (nesne, kişi, düşünce vs.) ortamdan tecriti ile sağlanırken kimi
zaman daha güçlü ve sert tedbirlerle de sağlanma yoluna gidilmiştir.
İlk topluluklardan bu yana barınma ihtiyacı başta olmak üzere korunaklı evler, binalar, kaleler ve şehirler inşa
edilmeye başlanmış sosyalleşme gereği büyüyen yerleşimlerde tedbirler farklılaştırılmıştır.
Aşağıda fiziki güvenlik tedbirlerine örnek basit ilk çağ kale düzeni gösterilmektedir

Tasarımdan da anlaşılacağı gibi tehdit olarak belirlenen olgu dışarıdan gelebilecek insanlar olarak belirlenmiş
ve bir düzine engelleyici fiziksel tedbirler alınmıştır.
Günümüzde ise durumun bundan daha karmaşık bir hal aldığı su götürmez bir gerçektir, ancak Temelde
kıymetli olanın fiziksel olarak korunmasını sağlamak esas konudur ilk zamanlarda taş duvarlarla sağlanan
kontrol mekanizmaları tehdit olgularının değişmesi ile yetkisiz kişilere yönelik bir çember bu çember içindede
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spesifik olarak belirlenen yetki çerçevesinde oluşan iç içe bir sürü çember-kontrollü bölge oluşturma şekline
dönüşmüştür.
Güvenlikte ilk alınması gereken tedbirler bu günde ilk Fiziksel Güvenliğin inşasıyla başlar, ancak bunu bir
diğer konu başlığı olan teknolojik sistemlerle de destekleyerek geliştirmemiz ve daha öncede bahsettiğimiz
gibi bir sisteme oturtarak işletmemiz gerekir, bu sistemi de başka bir denetleme ve kontrol mekanizması ile
sağlamlaştırmalıyız.
Fiziki Güvenlik altında sistemlerin kurulup işletilmesinden ve geliştirilmesinden elektronik sistemlerle
desteklenmesine kadar tehditlerin analizini ve önleyici yöntemleri ve mevcut sistemi daha güvenli hale
getirmek için neler yapılabileceğini paylaşacağız…

Kısaca;

Fiziki güvenlik önlemleri durumsal suç önleme yaklaşımında ön plana çıkan bir önlemler paketidir. Fiziki
güvenlik önlemleri yoluyla önleyici hizmet sunmak, belirli suçlarla ilgili ortak risk ve zorluklar ile suç işleme
niyetinde olanların yakalanma riskini artırmak, suç sonrası elde edilmesi düşünülen kazancı azaltmak ve bu
şekilde hedef alınan suçlar için elverişli olabilecek bütün fırsatları en aza indirmek amacını taşıyan bir önleyici
güvenlik yaklaşımıdır (Clarke, 1995). Bu uygulamada; yetkili olmayan veya istenmeyen şahısların, araçların
ve yabancı maddelerin, koruma hizmeti sunulan bina, tesis ve bölgelere izinsiz olarak giriş ve çıkışını
engellemek veya zorlaştırmak amacıyla fiziki güvenlik önlemlerinin alınması söz konusudur.
Bu tedbirleri kendi içerisinde 2’ye ayırabiliriz.
a) Fiziki Güvenlik Tedbirleri
b) Koruyucu Güvenlik Tedbirleri
Fiziki Güvenlik Tedbirleri çerçevesinde yararlanılabilecek başlıca fiziki özel güvenlik önlemleri şunlardır.
1. Geçiş kontrolü tedbirleri
a) Duvar,
b) Tel örgü vb.
2. Bariyer.
3. Aydınlatma.
4. Kilit sistemleri.
5. Turnike geçiş sistemleri.
6. Güvenlik kameraları.
7. Alarm sistemleri.
8. Kartlı giriş-çıkış kontrol sistemleri.
9. İkaz levhaları.
10. Kapanlar.
11. Hız kasisleri. Vb.
Koruyucu Güvenlik Tedbirleri çerçevesinde başlıca güvenlik önlemleri şunlardır.
1. Nöbet kuleleri
2. Devriye hizmetleri
3. Güvenlik kontrol noktaları
4. Giriş kontrol noktaları
5. Kontrol – Denetim – Araştırma sistemleri
6. Test sistemleri
7. Ziyaretçi sistemleri
8. Eğitim, tatbikat
9. Güvenlik planları
10. Diğerleri
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7.3. Yardımcı Güvenlik Cihazları

Kontrol noktalarından geçen şahısların üzerlerinin elle aranması etkinlik, verimlilik, profesyonellik ve halkla
ilişkiler açısından pek tercih edilmeyen bir yöntemdir. Diğer taraftan, pasif önleyici tedbirlerin yanı sıra
caydırıcı ve yeri geldiğinde müdahale edici özelliğe sahip alet ve uygulamalar da güvenlik personeli için
kaçınılmaz bir durumdur. Bu çerçevede, yapılan görevi kolaylaştırmak, çabuklaştırmak, daha etkin bir hale
getirmek ve vatandaşları rahatsız etmemek için yardımcı mahiyette çeşitli güvenlik cihazları kullanılmaktadır.
Bu amaçla kullanılan başlıca cihaz ve aletler şunlardır:
1. El detektörü.
2. Kapı detektörü.
3. X-ray cihazı.
4. İz koklama dedektörleri.
4. İletişim cihazları vb.

7.4. GENEL GÜVENLİK BİLİNCİ
11 Eylül 2001 tarihinde A.B.D.’de sivil uçakların ele geçirilmesiyle gerçekleştirilen ve binlerce
kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör eylemi; emniyet ve güvenliğin, sivil havacılık
endüstrisi için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
11 Eylül olayları, havayolu endüstrisinin tarihinde karşılaştığı krizlerin en büyüğüne girmesine neden
olmuştur. 2001 yılının ortalarında dünya ekonomisinde yaşanan gerileme, havayolu ile taşınan yolcu
ve kargo trafiğindeki düşüşle kendini göstermiştir.
11 Eylül nedeniyle, havayolu endüstrisi 2001 yılını, uluslararası tarifeli uçuşlar bazında toplam 12
milyar dolar kayıpla kapatmıştır. Bu zarar, havacılık endüstrisi tarihinde görülen en büyük kayıptır ve
iç hat trafiğinde yaşanan kayıplar da hesaba katıldığında, 2001 yılı için bu rakam, 18 milyar dolara
çıkmıştır. Yolcu trafiğinde yaşanan bu kayıpların yanısıra 11 Eylül olaylarını takip eden haftalarda,
havayolu şirketleri, filolarının % 10’nu uçuştan çekmiş, çalışanlarının %10’nu işten çıkarmış,
uçtukları rotaların bazılarını iptal etmiş ve bazı hizmetlerini kesmiştir. Ayrıca Swissair, Sabena ve US
Airways gibi dünyanın büyük havayolu işletmeleri iflas etmiş ve havayolu endüstrisinde çalışan
200.000’den fazla kişi işini kaybetmiştir. 11 Eylül olaylarının sonuçları günümüzde de kendini
hissettirmektedir.
Havayolu endüstrisinin 11 Eylül sonrası yaşamak zorunda kaldığı tüm bu olumsuzluklar; uluslararası
havacılık organizasyonlarının, hükümetlerin, havayolu işletmelerinin ve havaalanlarının, havacılık
güvenliği konusunda bir kez daha ciddi olarak düşünmelerine ve bu tür yasa dışı eylemlerin
tekrarlanmasını önlemek için yeni tedbirler almasına neden olmuştur.
Bir uçağın güvenliğini tehlikeye sokabilecek tehdit unsurlarının, uçağa sokulmasında kullanılabilecek
pek çok yöntem bulunmaktadır. Bunlar; yolcu bagajları, kargo, posta, yolcular ve yolcuların kabin
bagajları, uçuş ekibi, ikram ve yer hizmetleri personelini kapsayacak şekilde önlem alınmasını
gerektirmektedir. Havacılık Güvenliği; bu yollarla tehdit oluşturabilecek patlayıcı, kimyasal ve
biyolojik maddeler ve diğer tehdit unsurlarına karşı uçağı koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. Hava
taşımacılığının performans, maliyet ve etkinliğinin iyi yönetilebilmesi için, havacılık güvenliğinin
sağlanmasında kullanılacak güvenlik donanımının, personelin ve uygulanacak işlemlerin belirlenmesi
için işbirliği gerekmektedir.
Güvenlik sisteminin etkinliği; çevresel, yönetsel ve politik faktörlerin yanısıra güvenlik cihazlarının
teknik özelliklerine ve bu cihazları kullanan personelin niteliğine ve performansına bağlıdır.
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Güvenlik sisteminin performansı ayrıca bu personelin eğitimi, cihazların bakımı, yönetimin
öncelikleri ve güvenliğe verdiği önem ve tehdidin niteliğinden de etkilenmektedir.
Sivil havacılık güvenliğinin gerçekleştirilmesi için;

 Öncelikle ulusal ya da uluslararası güvenlik planlarının uygulanması başlar, güvenlik politikalarının
uygulanmasıyla devam eder.
 Sivil Havacılık Güvenliğinin temel ilkesi; ’önlemlerin tehdide uygun olmasıdır.’
 Uygun tedbirlerin alınması için etkin bir sivil havacılık güvenliği oluşturulması gerekir. Bunun
gerçekleştirilebilmesi ise ayrıntılı, esnek ve etkili hazırlanmış bir ulusal mevzuat geliştirilmesi ve
uygulanması sayesinde mümkün olabilir.
 Güvenlik sistemi içerisinde bulunan tüm işletmeler ve yerel otorite eş güdümle ve uyum ile görevlerini
yerine getirmelidirler.
 Alarm seviyeleri mevcut tehdidin niteliğine göre belirlenmelidir.
 Elimizde hazır tutulan kaynak güvenlik için kullanılmalıdır.
 Güvenlik ile ilgili düzenlemeler havalimanı rutin işlemlerini engellemeksizin birlikte yürütülmelidir.
 Kargo kabul ve ikram uçağa yükleme işlemlerinde güvenlik tedbirleri arttırılmalıdır.

Yukarıda açıklanan unsurların gerçekleştirilmesi için;

 Teknolojik olanaklar (Machine Readable Zone-MRZ, Biyometrik kimlik, Fiber optik algılayıcı vb.)
kullanılmalı,
 Kırmızı bülten takibi yapılmalı ve
 Sahteciliğin önlenmesine ilişkin tedbirler alınmalıdır.

7.5. HAVACILIK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
Havacılık endüstrisinde terörizme ve yasadışı eylemlere karşı mücadelenin en etkin yolu, küresel
bazda belirlenen güvenlik standartlarını yansıtacak uygun güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesinde
hükümetlerin havacılık endüstrisi ile birlikte çalışmasıdır. Çünkü güvenlik, modern teknolojinin ve
eğitilmiş insan kaynağının etkin bir şekilde kullanımını gerektiren küresel bir sorundur. 11 Eylül
olaylarında görüldüğü gibi gerçekleştirilen saldırılar sadece bir ülkeyi ya da havayolunu olumsuz
yönde etkilememiş, tüm dünyada havacılık endüstrisinin çok ciddi bir krize girmesine yol açmıştır.
Bu olaydan hemen sonra tüm dünyada havaalanlarında daha sıkı güvenlik kontrollerinin
uygulanmasına rağmen, güvenlik sistemini silahla geçmenin hala mümkün olduğunu gösteren olaylar
yaşanmıştır.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve
Amerika Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) yeni güvenlik tedbirlerinin alınması, güvenlik
cihazlarının geliştirilmesi ve bunların tüm dünyada etkin bir biçimde kullanılmasını temin etmek
amacıyla hükümetler ve havacılık endüstrisindeki havayolu, uçak üreticileri, havaalanları ile işbirliği
içinde ortak çalışmalara başlamışlardır.
Havacılık güvenlik sistemi; yolcuların, bagajlarının ve kargonun terminal binasına girişlerinde ve
bina içerisinde çeşitli güvenlik noktalarında kontrolünü, havaalanındaki tahditli alanlara girişin
kontrolünü ve bu alanlara giriş yetkisi olmayan bireylerin girişlerinin engellenmesini kapsamaktadır.
11 Eylül sonrası arttırılan güvenlik kontrolleri, havaalanlarında, yolcu işlemlerinin yavaşlamasına,
uzun kuyruklara, yolcu memnuniyetsizliğine ve gecikmelere yol açmaktadır. Yolcuların hava
taşımacılığına olan güvenini yeniden kazanabilmesi ve yolcu memnuniyetini sağlamak amacıyla
IATA, ICAO ve TSA tarafından güvenlik konusu, ciddi bir biçimde ele alınmış ve güvenliğin en
etkin şekilde sağlanması için uluslararası yönetmelik ve standartlar tekrar gözden geçirilerek
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düzenlenmiş, üye ülkelerden bunların uygulanması istenerek yolcu, yolcu bagajları ve kargonun
kontrolünde teknolojinin de yardımı ile yeni uygulamalar başlatılmıştır.

Havacılık Güvenliği
Yolculuğu
Kolaylaştırma
Programı
Havacılık
Güvenlik
Bilgilerinin
Korunması

Erişim Kontrol
Teknolojisi

Bilinçlendirm
e Eğitimi
Silah, Patlayıcı Ve Diğer
Tehlikeli Maddelerin
Saptanmasında
Kullanılan Teknolojik
Cihazlar

7.6. YOLCULUĞU KOLAYLAŞTIRMA PROGRAMI
Yolcular ve yolculuğun kolaylaştırılması üzerine odaklanan bir uygulamadır. IATA an bu programın
amacı; yolcuların ve sahip oldukları dokümanların tekrar tekrar kontrolü yerine, yeni hızlı ve etkin
bir sistemin kullanılmasıyla yolcu işlemlerinin hızlandırılarak yolcu memnuniyetini de arttırmaktır.
Bu yeni sistem ile yolcu ile ilgili bilgiler toplanmakta ve daha sonra tüm yolculuk boyunca
işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için bu bilgiler elektronik olarak tüm hizmet sağlayıcılara
dağıtılmaktadır. Bu sayede “bilinen” yolcuların güvenlik işlemleri otomatik olarak yapılırken tüm
zaman ve kaynaklar “bilinmeyen” yolcular üzerine yoğunlaşmakta bu da havaalanlarındaki yolcu
kuyruklarını ve yolcu memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmaktadır.
Yolcu işlemlerini aksatmadan riskli yolcuların herhangi bir tehdit oluşturmayan yolculardan hemen
ayırt edilebilmesinde bu sistem oldukça önemlidir. Check-in’e gelen bir yolcunun kimliğinin hemen
ve doğru olarak teşhis edilmesi, bu sistemin en belirgin özelliğidir. Kimlik teşhisinin yapılmasında
parmak izi, gözbebeği, retina, yüz-şekli ve avuç taraması gibi biometriğe dayalı yeni teknikler
kullanılmaktadır.
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7.7. ERİŞİM KONTROL TEKNOLOJİSİ
Havaalanlarında erişim kontrolü genellikle fiziki güvenlik ile teknoloji tabanlı çözümlerin bir bileşeni
olmaktadır.
Bu oldukça gereklidir zira uygun güvenlik teknolojisinin kullanılması, güvenlik personeline tarama
işlemlerini ve izlemeyi gizlemek gibi bir dizi görevi yerine getirmede yardımcı olmaktadır. Teknoloji
aynı zamanda belirli alanları yetkisiz kişilerin girişlerine karşı kontrol etmede ve korumada da yararlı
olmaktadır.
Bu teknoloji sistemlerinden bazıları şunlardır:
• Anahtar cihazı (kart, Biometrik vb.)
• Anahtar ya da kart okuyucu
• İşlemci ya da programcı (bilgisayar)
• Kumanda merkezi
• Kilitleme mekanizması
• Kapatma mekanizması ve bariyer
• Sinyal tesisatı
• Bir güç kaynağı
• Harfler ve sayılardan oluşan basma düğmeli sistem
• Harfler ve sayılardan oluşan basma düğmeli ped sistemi artı CCTV ile konuşma ve/veya görsel
tanımlama sistemi
• Kart girişi ya da jeton girişi sistemi
• Kart/jeton girişi artı kişisel kimlik numarası (PIN) sistemi; ve
• Kişisel özellik tanımlama sistemi (biometrik)
Biometrik sistemler bir kişinin çeşitli fiziksel özelliklerini tanıyabilme kapasitesine sahiptir, örneğin:
• Parmak izleri
• El profili ya da geometrisi
• İmza doğrulama
• Ses doğrulama
• Göz retina deseni; ve
• Yüz tanıma
Havaalanı güvenlik sistemlerinde aydınlatma bir başka temel özelliktir. Pek çok amaca hizmet
etmektedir, örneğin:
• İçeri sızmaya çalışanları ortaya çıkarma
• İçeri sızmaya çalışacak olanları caydırmak; ve
• İçeri sızan kişinin 'gözünü alarak' koruma ekiplerini gizlemek
Aydınlatma tiplerinin örnekleri ise şöyledir
• Çevresel aydınlatma
• Erişim kontrol noktaları için kontrol noktaları aydınlatması
• Özel alanlar için alan aydınlatması; ve
• Diğer kategorilerde yer verilmeyen alanlar için yerel aydınlatma ya da takviye aydınlatma.
Alarmlar ya da diğer Mütecaviz Tespit Sistemleri (IDS) erişim kontrolünün bir diğer özelliğidir.
Mütecaviz kişilerin tespit edilmesine ve güvenlik personelinin alarm durumuna geçirilmesine
yardımcı olmaktadırlar. Aynı zamanda hassas bölgeleri içeri gizlice sızmaya çalışanlardan da
korumaya yardımcı olmaktadırlar.
Gözetleme sistemleri de erişim kontrolünün güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bunların en
yaygın olanlarından bazıları çok çeşitli özelliklere sahip olan CCTV sistemleridir.
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Diğer tamamlayıcı sistem ise haberleşmedir. Haberleşme sistemi; yardım çağırmak ve olaylar ya da
ihlaller karşısında verilecek tepkiyi koordine etmek için hayati öneme sahiptir. Haberleşme sistemleri
sabit ya da hareketli olabilmektedir.
Hangi sistemi kullanırsak kullanalım, sistemlerin güvenlik personelini tamamlayıcı unsurlar
olduğunu, onların yerini ALAMAYACAKLARINI aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir.
7.8. SİLAH, PATLAYICI VE DİĞER TEHLİKELİ MADDELERİN SAPTANMASINDA
KULLANILAN TEKNOLOJİK CİHAZLAR
Son yıllarda güvenliğin ciddi biçimde ihlal edilmesi sonucu silah, patlayıcı madde ve uçakta yasa dışı
bir eylemde kullanılabilecek diğer aletleri saptayan cihazlar ve ilgili teknolojiler üzerine yapılan
araştırmalar artmıştır. Araştırmalar özellikle yolcu bagajlarında ve kargodaki her türlü patlayıcıyı
saptayan teknolojiler üzerinde yoğunlaşmış ve TSA’nınde onay verdiği In-Vision The CTX 5000 SP
gibi yeni geliştirilen cihazlar havaalanlarında kullanılmaya başlanmıştır.
Yolcu bagajlarında ya da kargodaki patlayıcıların saptanmasında kullanılan X-Ray’e dayalı
bilgisayarlı tomografi, buhar dedektörleri, dörtlü rezonans analizi ve nükleer teknikleri içeren bir çok
sistem günümüzde havaalanlarında kullanılmaktadır.
Yolcu üzerinde uçağa sokulmak istenen tehlikeli maddelerin saptanması içinde araştırmalar yapılmış,
kaliteli ve güvenilir metal kapı dedektörleri geliştirilmiştir. Günümüzde pek çok havaalanı, çok alanlı
metal kapı dedektörlerini kullanmaktadırlar. Bu cihaz yolcu üzerinde saptanan nesnelerin hangi
bölgede olduğunu göstermekte ve hedeflenen nesnelerin daha kolay tespit edilmesini
sağlamaktadırlar. Bir metal dedektör çerçevesinde üst üste gelen sekiz ayrı metal dedektör
bulunmakta ve her biri birbirinden bağımsız çalışarak farklı alanlardaki nesneleri tespit
edebilmektedirler. Bu da kontrol noktasında yolcuların daha çabuk kontrol edilmesini sağlamakta ve
yanlış alarm riskini de azaltmaktadır.
Dünyanın pek çok havaalanında bu yeni geliştirilen güvenlik cihazları kullanılmasına rağmen yasa
dışı eylemlerin yaşanmasının en önemli nedenlerinden birisi, bu cihazları kullanan kişilerin
dikkatsizliği, bilgisizliği ve ihmali olduğu söylenebilir. Bu nedenle IATA, ICAO ile birlikte havacılık
güvenliği eğitim programlarını geliştirerek yeni kurslar açmaktadır.
7.9. BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ
Havacılık faaliyetleri ve hava taşımacılığının güvenliğiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan
kişilerin, güvenlik konusunda gerekli işlemleri yerine getirebilecek ve Milli Sivil Havacılık Güvenlik
Programı’nda öngörülen güvenlik önlemlerini uygulayabilecek şekilde eğitilmeleri ve
sertifikalandırılmaları havalimanlarında bilinçli bir güvenlik faaliyetinin yerine getirilebilmesi
açısından önemlidir.
Bir ulusal havacılık güvenlik programının geliştirilmesindeki en önemli aşama, havalimanının günlük
faaliyetlerinde yer alan tüm kuruluşların yönetim ve personelinin güvenlik konusunda
bilinçlendirilmesinin önemli olduğunun fark edilmesidir. Havacılığın tüm faaliyet alanlarında,
güvenlik bilincinin ortaklaşması eğitim kanalı ile gerçekleştirilmektedir.
7.10. HAVACILIK GÜVENLİK BİLGİLERİNİN KORUNMASI
THY’nin Tiran-İstanbul seferini yaparken kaçırılan uçağın Kaptan Pilotu Mürsel Gökalp, "Uçağı
kaçıran kişi son derece bilgili, uçağın herhangi bir acil durumda hangi kodların bağlanacağını bilecek
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kadar hakim biri" dedi. THY uçağını kaçıran hava korsanı hakkında, kaptan pilotun bu şekilde bir
tespitinin olması havacılık güvenliğinin ve havacılıkla ilgili bilgilerin korunmasının ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Yetkisiz havalimanı güvenlik programları ve planlarının yayınlanması, kamunun, sivil havacılık
güvenliği yaklaşımına güveni tamamen ya da kısmen yok edebilir. Bu nedenle Devletler, bu program
ve planlarında yer alan bilgilerin hatalı kullanılmaması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesini
önlemek için, tasnif edilmiş bilgilerin güvenliği ile ilgili koruyucu önlemler almalıdırlar. Bununla
birlikte, bir belgenin etkin kullanımını etkileyebileceğinden, gereksiz derecede yüksek güvenlik
sınıflandırmasından da kaçınılmalıdır.
Ulusal ve havalimanı güvenlik programlarına sadece, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında bu tür
bilgiye ihtiyacı olan kişiler erişebilmelidir. Bununla birlikte, aşırı korumadan kaçınmaya da dikkat
edilmelidir çünkü aşırı koruma da “bilmesi gereken” kişi veya kuruluşlara bilginin dağıtımını
engelleyebilir. Bilginin, özellikle hassas olduğu veya yüksek derecede güvenlik tasnif derecesi ile
alındığı durumlarda; “ihtiyacı olanlara” gerekli bilgilerin verilebilmesini temin etmek gerekir. Bu
tehdite uygun tepki başlatılabiliyorken, hassas bilgilerin de korunması sağlanacaktır.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, günlük yaşantımızın vazgeçilmez öğesi olan genel güvenlik tedbirlerini açıkladık.
Güvenlik ve emniyet kavramlarını ayrıntılı olarak analiz ettik ve genel güvenlik bilincinin
oluşturulmasına yönelik olarak ne tür faaliyetlerin yapılması gerektiğini açıkladık. Havacılıkta
güvenliğin önemini ve alınan tedbirlerin geliştirilmesi konusunu detaylı olarak inceledik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik önlemi değildir?
a) Kilitler

c) Devriye Görevlisi

b) Kapanlar

d) Duvarlar

2. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik tedbiri değildir?
a) Nöbetçi Kuleleri

b) Devriye görevlisi c) Güvenlik Kontrol Noktası d) Turnike

3. Havaalanında, Bilinçlendirme eğitimini hangi mevzuata göre gerçekleştirilir?
a) MSHGP

b) 2559 sayılı yasa

c) 5188 sayılı yasa

d) Hiçbiri

4. Aşağıdakilerden hangisi kolluk kuvvetleri arasında yer alır?
a) Polis,

b) Jandarma,

c) Sahil güvenlik

d) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi özel kamusal kolluk görevlileri içerisinde yer alır?
a) Belediye Zabıtası,
c) Gümrük muhafaza,

b) Orman Muhafaza memuru,
d) Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı kamusal kolluk içerisinde yer alır?
a) Çarşı Mahalle Bekçileri, b) Köy Korucuları,

c) Köy Muhtarı,

d) Hepsi

7-10 Aşağıda verilen ifadelerden doğru olana D, yanlış olana ise Y yazınız.
7. ……. Genel kamusal kolluk; kamusal kolluk ve özel kamusal kolluk olmak üzere 2’ye ayrılır.

8. ……. Bir kişinin çeşitli fiziksel özelliklerini tanıyabilme kapasitesine sahip olan sistemlere
biometrik sistemler denir.

147

9. ……. Yetkisiz havalimanı güvenlik programları ve planlarının yayınlanması, kamunun, sivil
havacılık güvenliği yaklaşımına güveni tamamen ya da kısmen yok edebilmektedir.

10. …… Yolculuğu kolaylaştırma programı; yolcular ve yolculuğun kolaylaştırılması üzerine
odaklanan bir uygulamadır. Bu uygulama ICAO tarafından başlatılmıştır.

1)c, 2)d, 3)a, 4)d, 5)d, 6)d, 7)y, 8)d, 9)d, 10)y
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8. YOLCU ve PERSONELİN ARANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Yolcu ve Personelin Aranması
8.2.Yolcuların Taranması ile İlgili Esaslar
8.3.Transit ve Aktarma Yolcuların Kontrol Edilmesi
8.4.Özellikli ve Hareket Yeteneği Kısıtlı Şahıslar ile Bazı Nesnelerin Kontrol Edilmesi
8.5.Personelin Aranması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havalimnalarında yolcu ve personel niçin aranır?
Yolcuların aranması ile ilgili olarak çeşitli standartlar mevcut mudur?
Transit yolcular havalimalarında aranır mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yolcu
ve
aranması

Kazanım
personelin Yolcu
ve
aranması,
uygulamaların
anlatır.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Personelin
genel
Bölüm içerisinde yer alan
nedenlerini konu incelenmesi ile

Yolcu
ve
personelin Transit ve transfer yolcuların
aranması ile ilgili esaslar
aranması, özellikli yolcular,
elle arama metodları gibi Bölüm içerisinde yer alan
kontrol
metodlarının konu incelenmesi ile
değerlendirir.
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Anahtar Kavramlar

Transit yolcu
Aktarma yolcu
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Giriş
Bu bölümde, yolcu ve personel kontrolleri işleyişi ele alınmıştır.
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8.1. YOLCU VE PERSONELİN ARANMASI
Yolcu ve yanlarında bulunan bagajlarının nasıl ve hangi amaçla kontrolden geçirildiği Milli Sivil
Havacılık Güvenlik Programı, ICAO Doküman 8973 “Sivil Havacılık Yolcular Ve Kabin
Bagajlarının Aranması” başlıklı Ek-22, ICAO 8973 Sayılı Belge Güvenlik El Kitabı 4.2. kısım
”Yolcu Ve Kabin Bagajlarının Aranması” bölümünde açıklamıştır.
Yolcuların ve yanlarında taşıdıkları bagajın kontrolden geçirilmesi, silahların, patlayıcıların veya
diğer tehlikeli araç ve maddelerin uçağa girmesini önlemek için alınan en önemli tedbirlerden biridir.
Bu uygulama ile uçağa yönelik yasadışı bir müdahale eylemini önlemek amaçlanmaktadır.
8.2. YOLCULARIN ARANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR
Yolcuların taranması ile ilgili genel esaslar aşağıda yer almaktadır:
a) Bütün yolcular ve yanlarında taşıdıkları bagajları uçağa veya hava meydanındaki hassas bölgeye
girmelerine izin verilmeden önce mutlaka, kontrol noktasında kontrol edilir.
b) Şüphe uyandıran her nesne, bagaj açılarak incelenir. Klasik x-ray cihazları ile kontrol yapılan
durumlarda her 10 yolcu bagajından biri önlem amacıyla rastgele tespit usulüne göre elle aranır. Uçuş
güvenliğini tehdit eden maddelere el konulur. Bu konuda “Kabinde ve Steril Alanlarda
Bulundurulması Yasaklı Maddeler ile Yolcu/Kabin Ekibi Tarafından Taşınabilen Tehlikeli
Maddeler” başlıklı 17. Ek’te belirtilen uygulama esaslarına göre hareket edilir. Kapı tipi metal
dedektölerinde alarm veren her 10 yolcudan biri ve alarm vermeyen her 10 yolcudan biri rastgele
tespit usulüne göre elle aranır.
c) Terminal binaları girişinde kontrol noktalarında yolcuların, yolcu olmayan şahısların üzerleri ve
yanlarında taşıdıkları bagajları ve uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek maddeleri tespit etmek
amacıyla, kapı dedektörleri ve X-Ray cihazlarından geçirilerek kontrole tabi tutulurlar. Kontrol
noktasında, kontrole tabi tutulmayan veya kontrolü reddeden kişilerin geçişine kesinlikle müsaade
edilmez.
d) Patlayıcı madde veya diğer silahlar tespit edildiğinde duruma el konularak, yolcuların
sorgulanması yapılır.
e) Kontrolden geçen ve geçmeyen kişilerin birbirlerine karışmaları önleyici tedbirler alınır.
Arındırılmış (steril) bölge içerisinde kontrolden geçmiş yolcular ile kontrol edilmemiş yolcuların
birbirlerine karışmaları halinde aşağıdaki işlemler uygulanır:
1) Arındırılmış bölge boşaltılarak kolluk kuvvetlerince söz konusu bölge üzerinde tam bir arama
yapılır.
2) Giden yolcular ve beraberindeki kabin bagajları arındırılmış bölgeden dışarı çıkartılır ve kontrol
işlemi yeni baştan yapılarak uçağa binmeden önce arındırılmış bölgeye tekrar alınır.
3) Giden yolcunun yanlışlıkla kontrol edilmeden uçağa girmesi durumunda söz konusu uçak ile
yolcular ve bagajlar tümüyle yeniden aramaya tabi tutulur.
g) Uçuşla ilgili güvenlik kontrollerinde bir noksanlığın tespit edilmesi, uçuş güvenliğinin tehlikeye
düşeceğinin sonradan anlaşılması halinde, uçağın gideceği ülke ya da ilgili meydan mahalli
otoritesine en seri vasıtalarla derhal bilgi verilir.
8.3. TRANSİT VE AKTARMA YOLCULARIN KONTROL EDİLMESİ
a) Transit ve aktarma yolcuları ve bunların kabin bagajlarına, ilgili makamın takdirine göre,
güzergâhların üzerinde uçağa bindikleri yerde, ülkemizdeki gibi standart kontrol/arama işlemi
yapılıyor ise, herhangi bir kontrol/arama işlemi yapılmaz. Ancak, uçağa müsaade edilmeyen
maddelerin sokulmasını önlemek amacıyla, bu yolcu ve el bagajlarının kontrolü için gerekli tedbirler
alınır.
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b) Aktarma ve transit yolcuların kontrolü ile ilgili özel önlemler, transit gelen ve giden yolcu
salonları, bagaj depoları ve ayırma bölgelerinin aranmasını içerir. Aktarma veya transit yolcu, kontrol
edilmiş bagaj veya bagaj toplama bölgelerine geçerse, bu yolcular uçağa binmeden veya kontrol
edilmiş yolcularla temas etmeden yeniden aranır.
c) Eğer uçağın teknik bir nedenden dolayı inmesi gerekiyorsa ve güvenlik nedeniyle bir arama
yapılmayacaksa, transit yolcuların arzu ettikleri takdirde uçakta kalmalarına müsaade edilir.
ç) Uluslararası dış hat ile gelen yolcular, iç hatlara transfer olmadan, pasaport ve gümrük işlemlerini
yaptırdıktan sonra iç hatlara transfer olmalıdır.
d) Varış noktasından önce transit noktasında inen yolculara ait, kabin içi ve uçak altına verilen
bagajların uçaktan indirilmesi sağlanmalıdır. Bunu sağlamak için, otomatik/manuel sistemler
uygulanmalıdır.
e) Transit uçuşlarda yolculardan bir kısmının inmesi bir kısmının ise uçakta kalması durumunda
uçakta kalan yolcuların kabin bagajlarını göstermesi veya doğrulaması hava yolu işletmesi tarafından
sağlanır.
8.4. ÖZELLİKLİ VE HAREKET YETENEĞİ KISITLI ŞAHISLAR İLE BAZI NESNELERİN
KONTROL EDİLMESİ
a) Hareket yeteneği kısıtlı şahıslar güvenlik kontrolüne tabi tutulmasında Programın 11. Ek’i olan
“Hareket Yeteneği Kısıtlı Şahıslara Uygulanacak Kontrol Prensipleri” talimatına göre hareket edilir.
b) Hasta, yaşlı, hamile, çocuklar, dağcılar ve dalgıçlar gibi kişilerin kontrolleri daha dikkatli yapılır.
Hasta, yaşlı, hamile ve çocukların metal dedektörler ile kontrolleri yapılamaması durumunda veya bu
kişilerin talebi halinde kontrolleri elle yapılır.
c) Değerli eşya taşıyan kişilerin kontrolleri arama kabini içerisinde yapılmalıdır.
ç) Dini ve etnik kıyafet giyen kişilerin daha dikkatli kontrolleri yapılmalıdır. Bu kişilerin açıkta
aranmaya rıza göstermemesi durumunda kontrolleri arama kabini içerisinde yapılmalıdır.
d) Profesyonel sinema filmi taşıyan kişilerin taşıdıkları filmler bu kişilerin yanında bulunan “Şarj
Çadırı” ile kontrol edilmelidir. “Şarj Çadırı” yok ise taşıyan kişinin onayı ile güvenlik cihazı ile
taranmalı, şahsın rıza göstermemesi durumunda bu filmin geçişine müsaade edilmemelidir.
e) Vücudunda, kalp pilleri, defibliratör gibi sağlık gereçleri taşıyan kişiler özel bir işleme tabi
tutularak kapı ve el dedektörleri kullanılmadan elle aramaya tabi tutulur.
f) Güvenlik cihazlarından geçişinde zarar gördüğüne dair üretici firma tarafından yazılı bildirimde
bulunulan nesneler diğer güvenlik uygulamaları ile kontrole tabi tutulur ve nesneyi taşıyanların
kimlik bilgileri kayıt altına alınarak geçişine izin verilir.
8.5. PERSONELİN ARANMASI
Güvenlik kontrol noktalarından geçişlerde, uçağa geçen havayolu mürettebatı, hava meydanı
personeli ve yolcu olmayan görevliler, yolcuların tabi oldukları güvenlik kontrolünden geçtikten
sonra alınırlar. Ancak, görevi gereği hava meydanında silah taşıyan güvenlik görevlileri görevli
oldukları zaman dilimi içerisinde güvenlik komisyonu kararı ile bu kontrollere tabi olmadan kontrol
noktalarından geçebilirler.
Her ne kadar personelin yolcular gibi aramaya tabi tutulacağı genel bir uygulama ise de yasaklarla
ilgili bir takım uygulamalardan muaf oldukları da unutulmamalıdır. Örneğin MSHGP Ek-17’deki sıvı
kısıtlamaları uygulamalarından muaf olmaları gibi.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havalimanlarında Yolcu ve Personelin Aranması ile amaçlanan hususlar üzerine
açıklamalarda bulunduk. Transit ve aktarma yolcularının neden arandığı konusunu ve bağlı bulunan
standartları açıkladık.
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Bölüm Soruları
1. Havaalanlarında yolcu ve personel hangi mevzuatımıza göre aranmaktadır?
a) MSHGP

b) CMUK

d) Hiçbiri

c) 2559

2. MSHGP’nın hangi ekine göre yolcu ve personel aramaları gerçekleştirilir?
a) EK-5

B) EK-17

c) EK-12

d) EK-8

3. MSHGP’nın hangi ekinde kabinde ve steril alanlarda bulundurulması yasaklı maddeler
tanımlanmıştır?
a) EK-4

B) EK-8

c) EK-17

d) EK-20

4. Personel yolcu gibi aramaya tabidir.
a) Doğru

b) Yanlış

5. MSHGP’nın hangi ekinde hareket yeteneği kısıtlı şahıslara uygulanacak kontrol prensipleri
tanımlanmıştır?
a) EK-4

B) EK-8

c) EK-10

d) EK-11

6. Havacılık güvenliği ile ilgili olarak yolcuların aranmasının nedeni nedir? Bu konuda hangi
esaslar geçerlidir?
7. Havacılık güvenliği ile ilgili olarak personelin aranmasının nedeni nedir? Bu konuda hangi
esaslar geçerlidir?
8. Havacılık güvenliği ile ilgili olarak transit yolcuların aranmasının nedeni nedir? Bu konuda
hangi esaslar geçerlidir?

1)a, 2)d, 3)c, 4)a, 5)d
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9. ELLE ARAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1
9.2
9.3
9.4

Elle arama
Etkili arama
Elle aramanın sınırları
Kişilerin aranması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havalimanlarında güvenlik tedbiri amacıyla yapılan elle arama nedir?
Havalimanlarında güvenlik tedbiri amacıyla yapılan elle aramanın sınırları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Aramanın
sınırlılıkları

Elle arama

amacı

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ve Havalimanında
aramanın
amacı, sınırları ve yasal Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
düzenlemeleri bilir.
Havacılık Güvenliğinde elle
Bölüm içerisinde yer alan
aramanın önemini kavrar.
konu incelenmesi ile
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Anahtar Kavramlar
Giriş kontrol
Etkili arama
Genel arama
Rastgele arama
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Giriş
Havaalanlarında meydana gelmesi muhtemel tehlike ve tehditlerin önüne geçilmesi oldukça
önemlidir. Bu amaçla çeşitli tedbirler alınmaktadır. Havalimanlarına giriş, etkili arama ve genel
arama yöntemleri bu bölümde ele alınacaktır.
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9. Giriş Kontrol
Havaalanlarında tanımlanmış tahditli alanlara giriş yapacak olan şahıs, araç ve nesneler için MSHGP
içerisinde tüm detay ve unsurlarıyla giriş kontrolleri ve usulleri tanımlanmıştır. Bu bağlamda gerek
ulusal mevzuat ve gerekse Anayasamızın 90. Maddesi gereğince uluslararası yükümlülükler
çerçevesinde havaalanlarındaki tüm kontrollerde birinci koşul halen elle arama metodu olarak yer
almaktadır. Her ne kadar teknoloji hızla gelişmekte, her geçen gün yeni cihazlar üretilmiş olsada
kontrol metodları arasında elle arama yöntemi her koşulda ön planda yer almaktadır.

Bu bağlamda havaalanlarında öncelikle giriş kontrollerine örnek verecek olursak, MSHGP;
MADDE 33– (1)Kişilere ve araçlara sadece gerekli güvenlik koşullarını sağlamaları durumunda hava
tarafı ve güvenlik tahditli alanlara giriş izni verilir.
(2) Yetkisiz kişilerin ve araçların GTA’lara girmesini önlemek amacıyla girişler kısıtlanır. Hava
tarafında bulunmak için geçerli/meşru nedenleri olan kişi ve araçların hava tarafına erişimine izin
verilir. Yetkili kişiler eşliğinde gerçekleştirilen refakatli girişler geçerli bir giriş şeklidir.
(3) Hava tarafına giriş izni verilebilmesi için ilgili kişinin geçerli bir yetkilendirmeye sahip olması
gerekir. Hava tarafındaki kişiler istenmesi halinde geçerli yetkilendirmelerini göstermek zorundadır.
(4) Hava tarafına giriş izni verilebilmesi için araçların geçerli bir yetkilendirmeye sahip olması
gerekir. Hava tarafında geçiş yapılırken araç için alınan giriş izni gösterilmelidir.
(5)Güvenlik tahditli alanlara giriş; Güvenlik tahditli alanlara erişim; yetkisiz kişi ya da araçların, bu
alanlara girmemesini sağlamak amacıyla giriş kontrollü olarak sağlanır.
(6) Güvenlik tahditli alanlarda bulunmak için, kişi veya araçların güvenlik tahditli alanlara erişimine
orada bulunmak için geçerli/meşru bir nedene sahiplerse izin verilir. Yetkili kişiler eşliğinde
gerçekleştirilen refakatli girişler geçerli bir nedendir.
(7) Güvenlik tahditli alanlara giriş izni verilmesi için bir kişi aşağıdaki yetkilendirmelerden birini
gösterir:
1) Geçerli bir biniş kartı veya dengi ile birlikte aşağıdaki kimliklerden biri; veya
1. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeler, evlilik
cüzdanı, resmi kurum/kuruluşlar tarafından verilen fotoğraflı mühürlü/damgalı ve TC
kimlik numaralı kimlikler, sağlık karnesi ve doğumdan bir ay sonrasına kadar olan
(ebeveyn kimliği ile birlikte) doğum belgeleri,
2. Yolcunun üzerinde kimliğini ispat edecek belge bulunmaması durumunda, Havalimanı
Emniyet Şube Müdürlüğü tarafından yolcunun kimliğinin tespit edilmesi halinde
düzenlenecek olan tek kullanımlık, fotoğraflı, açık kimlik bilgilerini içeren tanıtım
belgesi. Bu belgenin verilmesi ile ilgili şahısların kimliğini tespit etmek üzere izlenecek
prosedürler Güvenlik Komisyonlarında belirlenerek Havalimanı Güvenlik Programlarına
dahil edilir.
2) Geçerli bir mürettebat kimlik kartı veya dengi; veya
3) Geçerli bir havalimanı giriş kartı; veya
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4) Yetkili/Yerel otorite tarafından düzenlenen geçerli bir giriş izin belgesi; veya
5) Geçerli Tüm havalimanı giriş kartı; veya
6) Alternatif olarak biometrik veri kullanılarak pozitif doğrulama yapıldığında da giriş izni
verilebilir.
7) Güvenlik tahditli alan dışındaki bölgeler için geçerli bir giriş kartı uygulamasının olup
olmayacağı hususu havalimanı giriş kartları yönergesinde düzenlenir.
Başlıca arama metodları aşağıdaki gibidir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elle arama;
Kapı tipi metal dedektörü(KTMD);
X-ray cihazı;
Patlayıcı tespit köpekleri(PTK);
Patlayıcı iz tespit cihazı (PİT-ETD);
İyonize (aktif ışıma yapan) radyasyon yaymayan güvenlik tarayıcıları;
Patlayıcı iz dedektörü (ETD) ile birlikte el tipi metal dedektörü (ETMD)

9.1. ELLE ARAMA
Bagaj ve yolcuların aranması için kullanılan teknik ekipmanın sınırları vardır. Örneğin el detektörleri
ve içinden geçtiğimiz metal detektörler metalik olmayan silahları ve patlayıcıları tespit edemezler,
hatta geleneksel X ışını detektörleri bile patlayıcı maddeleri görüntüleyip tanımlamada zorlanır. Bu
tip sınırlamaları telafi etmek veya herhangi bir elementi seçme işlemine başlamak için hükümetler
yolcu ve bagajların teknik olarak arandıktan sonra birtakım ek elle arama yardımına ihtiyaçları
olabilir.
Vücudunda, kalp pilleri, defibliratör gibi sağlık gereçleri taşıyan kişiler özel bir işleme tabi tutularak
kapı ve el dedektörleri kullanılmadan elle aramaya tabi tutulur.
Elle aramadaki amaç, yüksek risk düşünülen durumlarda, tarama cihazlarından sinyal alınması
durumunda sinyal kaynağının ne olduğunun tespit edilmesi esasına bağlı olarak yapılan taramalarda,
sinyal kaynağının tespitinin beyana bırakılmadan %100 tespit edilebilmesini sağlamaktır. Elle
aramanın şahısların ve bagajlarının da benzer sebeplere bağlı olarak aynı şekilde elle aramalarının
gerçekleştirilmesi ihtiyacı vardır.
Taşınmasına müsaade edilmeyen, eylem yapmak üzere kullanılabilecek silah, patlayıcı madde ve
diğer tehlikeli maddelerin, hangi yolla olursa olsun uçağa sokulmasını önleyecek tedbirler alınmalı,
yolcuya ait bagaj veya paketler içerisinde taşınan elektronik veya pille çalışan aletlerin içerisinde
veya herhangi bir eşya içinde, uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak maddelerin gizlenerek uçağa
verilebileceği göz önünde bulundurularak kontrol yapılır. Yolcular, kontrol noktasında, metal kapı
dedektörlerinden, yolcu bagajları ise X-Ray cihazlarından geçirilerek terminale alınmalı, X-Ray'dan
geçen ve şüpheli görüntü veren bagajlar mutlaka açılarak kontrol edilmelidir.
Uluslararsı mevzuat olan ECAC - Doc. 30’a göre Tüm giden yolcular (Daha önce aranmadığı sürece
uçuş başlangıç yerinden hava aracına binen yolcular ve transit yolcular) yasaklı maddelerin/ eşyaların
güvenlik açısından kısıtlı alanlara ve hava aracına alınmasını engellemek için aranmalıdır. Yolcuların
aşağıdaki yöntemlere uygun olarak aranmaları gerekmektedir:
(a) Elle aranmaları; veya
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(b) İçinden Geçilen Metal Tespit ekipmanıyla aranması. İçinden Geçilen Metal Tespit ekipmanının
kullanılması halinde, ayrıca sürekli olarak rasgele olarak yolcuların elle aranmaları da sağlanmalıdır.
Söz konusu elle aramalar ekipmanın alarm vermesine yol açan tüm yolcular için yapılmalı, bunun
yanında aşağıdaki hallerde sürekli rasgele arama cihazın alarm vermesine neden olmayan yolcular
üzerinde de yapılmalıdır;
Alarmın çalışması halinde kişinin elle aranması ya da teknik özellikleri geliştirilecek olan vücut
görüntüleme tarayıcısı vasıtasıyla taranması sağlanacaktır.
Ayrıca 2005 yılında yürülüğe giren “Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği” Havalimanlarında
kolluk kuvveti olarak görev yapmakta olan görevlilerin görevleri gereği kullanması gereken birtakım
yetkilerin kullanılma esaslarını göstermektedir.
Havameydanında görev yapan tüm personeller Güvenlik taramasına tabii tutulur.
9.2. ETKİLİ ARAMA
Etkili bir güvenlik ve yolcuların rahatlığı açısından yolcuların ve kabin bagajlarının elle aranması
aşağıdaki temel ilkelere göre yapılmalıdır.
 Öncelikli olarak aranan kişinin rızası alınmalıdır.
 Arayan kişi düşünceli, dikkatli ve nazik olmalıdır.
 Arama esnasında kıyafetlerin, vücudun ve çantanın herhangi bir bölümünün gözden
kaçmaması için etkili bir sistemin kullanılması çok önemlidir.
 Aranılan bagaj arama esnasında kendi sahibinin yanında sahibinin çantayı açabileceği ama
arama esnasında müdahale edemeyeceği pozisyonda olmalıdır.
 Bagajda bulunan ve yasak bir madde içerebilecek maddeler açılmalı yada X ışını detektörü
veya patlayıcı detektörlerinden geçirilmelidir. Yasak malzemelerin tespitinin arttırılması için
bu maddeler tek başına tespiti zorlaştıracak maddelerden ayrı olarak X ışını detektöründen
geçirilmelidir.
 Bagaj, sahibi elle aranmadan sahibine verilmemelidir.
 Arama tamamlandıktan sonra aranılan kişiye işbirliği için teşekkür edilmelidir.
9.3. ELLE ARAMANIN SINIRLARI
Yolcuların ve bagajın elle aranmasının da sınırlı olduğu durumlar vardır. Bunların bazıları aşağıdadır.
 Elektrikli, elektronik veya mekanik cihazların aranması (örneğin cep telefonu, diz üstü
bilgisayar, kamera) X ışını gibi teknik ekipmanıyla incelemeyi gerektirmektedir.
 Çok sayıda yolcu ve bagaj göz önünde bulundurulursa elle arama teknik ekipmana kıyasla
çok daha fazla zaman gerektirmektedir.
 Elle arama, yorgunluk, hoşnutsuzluk gibi zaafları olan insanlar için katlanılmaz olabilir.
 Arayan kişi için hoş yada hijyenik olmayabilir.
9.4. KİŞİLERİN ARANMASI
İnsan vücudu üzerinde aranması zor olan ve bazı nesnelerin saklanabileceği birçok yer
bulunmaktadır. Benzer şekilde kıyafetlerde de bazı maddelerin saklanabileceği birçok yer
bulunmaktadır. Örneğin ceket astarı, omuz vatkası, şapka, törensel ve dini şapkalar, kravatlar, cepler,
yakalar, klapalar, kuşaklar, kemerler, ayakkabı ve botların uçları tabanları ve topukları gibi. Nesneler
aranılan kişi tarafından taşınılan günlük kullanılan gazete kitap gibi bazı maddeler içinde de
saklanılabilirler.
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Yolcuların aranması açık yerlerde olmalıdır (yani kabin içinde değil). Ancak arayan kişiler gizli ve
şahsi malzemeleri ya da aranılan kişiye ait değerli maddeleri teşhir etmemelidirler.
Ancak aranılan kişinin yasak bir şey taşıdığından şüpheleniliyorsa detaylı ve derin bir arama
gerekliyse arama gizli yapılabilir. Arama gizli bir yerde yapıldığı zaman aranılan kişiyle aynı
cinsiyetten iki kişi aramada bulunmalıdır.

9.5. RASTGELE ARAMA
Havameydanındaki güvenlik tahditli alanlara giriş kontrol noktalarında, güvenlik kuvvetlerinin teklifi
ve Havameydanı Güvenlik Komisyonu’nun uygun göreceği yerlerde güvenlik görevlilerince yolcu ve
beraberindeki el bagajlarının tamamı aranır. Alarm seviyelerine göre de rastgele tespit usulü ile
detaylı güvenlik taramasına tabi tutulur.
Güvenlik Tahditli alanlara geçiş yapan araçlarla ilgili olarak da aynı işlemler uygulanabilir.
Rastgele tespit usulü ile yapılacak yolcu kontrollerinde gerek ilgili birimler tarafından gerekse
havameydanlarındaki görevli kurum / kuruluşlarca MSHGP’nın 13. Ek’inde yer alan hususlar
çerçevesinde yapılan tespitler sonucu belirlenen yolcu tiplemelerine (yolcu profili çıkarma
yöntemlerine göre) yönelik olarak da değerlendirme yapılarak gerekli önlemleri almalıdır. Yolcu
profili çıkarma ve tespit usulleri ile ilgili olarak her kurum ve kuruluş, personelini yolcu profili
çıkarma ve tespit usullerini düzenleyen ve MSHGP’nın 13. Ek’i olan kılavuz talimat çerçevesinde
talimatlandırır ve yönlendirir. Bütün kurum ve kuruluşlar şüpheli durumları anında güvenlik
kuvvetlerine bildirmekle sorumludurlar.

9.6. YAPILAN ARAMANIN KAYDININ TUTULMASI
Havalimanlari konumu itibari ile gerçekleşen hizmetlerden dolayı bir çok kayıt metodlarını
kullanmakta ve geriye dönük olarak bunları analiz etmekte, ulusal ve uluslararsı standartların
sağlanması hususunda tüm gerekliliklerin yerine getirildiği önemli tesislerdir. Bu kapsamda güvenlik
hizmetleri çerçevesinde gerçekleşen hizmetlere yönelik olarak CCTV, CACS, X-Ray ve kapı tipi
metal tarama dedektörleri vb yardımcı guvenlik sistemleriyle gerçekleştirilen hizmetler günmüz
teknolojisi desteği ile tümü kayıt altına alınabilmektedir. Yardımcı guvenlik sistemleri vasıtalarıyla
kayıt altına alınamayan sistemlerde MSHGP EK-10 cihazların test ve kalibrasyon yeterliliklerinin
belirlenmesinde talimatın gereklilikleri ve gerçekleşen kontrollere yönelik olarak yine MSHGP ve
Havalimanı Güvenlik Programında belirtilen yöntem, metod ve usuller esas alınarak gerçekleştirilir.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havacılık sektöründe güvenliğin sağlanmasına yönelik alınan önlemlerden arama
kriterlerini açıkladık. Elle arama, rastgele arama vb arama türlerini inceledik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol metodları arasında yer almaktadır?
a)
b)
c)
d)

Elle arama;
Kapı tipi metal dedektörü(KTMD);
X-ray cihazı;
Hepsi

2. Aşağıdaki belgelerden hangisi tahditli alanlara giriş yetkisi vermez?
a)
b)
c)
d)

Apron Terninal Giriş Kartı
Bording (Uçuş Kartı) ve Nüfus Cuzdan ve Pasaport
Tüm Meydanlar Giriş Kartı
Meslek Tanıtım Kartı (Polis, Öğretmen vb.)

3.Anayasamızın 90. Maddesi gereğince uluslararası yükümlülükler çerçevesinde
havaalanlarındaki tüm kontrollerde birinci koşul arama metodu aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)

Elle arama
Giriş kontrol
Serbest arama
Rastgele arama

4- Aşağıdaki ifadeyi temsil eden kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Öncelikli olarak aranan kişinin rızası alınmalıdır. Arayan kişi düşünceli, dikkatli ve nazik olmalıdır.
Bagaj, sahibi elle aranmadan sahibine verilmemelidir.
a) Serbest arama
b) Rastgele arama
c) Etkili arama
d) Etkin arama
5. Elle aramanın sınırları ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
a) Elektrikli, elektronik veya mekanik cihazların aranması.
b) Elle arama, yorgunluk, hoşnutsuzluk gibi zaafları olan insanlar için katlanılmaz olabilir.
c) Arayan kişi için hoş yada hijyenik olmayabilir.
d) Hiçbiri
6. Havaalanlarında elle aramanın amacını açıklayınız.
7. Rastgele arama ve giriş kontrol kavramlarını açıklayınız.
8. Yapılan aramanın kaydının tutulması sırasında hangi standart veya standartlar geçerlidir?
9. Havalimanlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak alınabilecek önlemleri sıralayınız.
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10. Tahditli alan ne anlama gelmektedir, açıklayınız.

1)d, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d,
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10. OLAYLARIN RAPORLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Olayların raporlanması
Raporlama çeşitleri
Rapor hazırlanırken sorulması gereken sorular
Raporlama yapılırken dikkat edilecek hususlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havaalanında gerçekleşen tehdit unsurlarının kaydı nasıl tutulur?
Havalimanında güvenliği tehdit eden unsurlar nasıl raporlanır?
Raporlama çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Olayların raporlanması

Olayların raporlanması ile
Bölüm içerisinde yer alan
ilgili işlemleri açıklar
konu incelenmesi ile

Rapor hazırlanırken
sorulması gereken sorular

Rapor
hazırlanırken
sorulması gereken soruları Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
bilir

Raporlama yapılırken dikkat
edilecek hususlar

Raporlama yapılırken dikkat
Bölüm içerisinde yer alan
edilecek hususları kavrar.
konu incelenmesi ile
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Anahtar Kavramlar

Rapor
Son uyarı raporu
Yer olay rraporu
Uçuş olay raporu
Özet rapor
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10.1. OLAY RAPORLANMASI
10.1.1. RAPOR YAZMANIN TANIMI, ÖNEMİ VE AMACI
Rapor, herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi-belge, duyum ve düşüncelerin
belirli bir düzen dâhilinde yazılı olarak bildirilmesidir.
Belirsiz, açıklanmaya muhtaç, gereksiz detay içeren ifade tarzlarından kaçınılmalıdır. Alınan notlarda
kısaltma işaretlerini kullanmak zaman kazandırır. Herkesçe yaygın olarak bilinen kısaltmalar
kullanılabilir. Rapor, verilen bir görevin yapılmasıyla ilgili olabileceği gibi, yine görev sırasında
rastlanan, görülen, işitilen bir hususun ilgililere bildirilmesi amacıyla da yazılabilir. Aksi ispat
edilene kadar bu bilgiler geçerlidir. Bir suçu ilgiliye bildirme, ihbar mahiyetinde olabileceği gibi,
görevli tanık olarak da değerlendirilebilir.
KATEGORİ II

Normal koşullarda
polis müdahalesi
gerektirmeyen ve
sözlü olarak
uyarılmayı takiben
sona erdirilen kural
dışı davranışlarda
bulunma.

KATEGORİ I

Sivil Havacılık kurallarını
ihlal eden ve uçuş
emniyet ve güvenliğini
tesis için yaptırım
uygulanmasını veya
güvenlik güçlerinin
müdahalesini gerektiren
kural dışı davranışlarda
bulunma, yolcuların yer
ve uçucu personelin ve
uçağın güvenliği için
tehdit teşkil eden I.
Kategori davranışların
sözlü uyarılara rağmen
sürdürülmesi.

Yerde ve uçuş
esnasında meydana
gelen ve güvenlik
güçlerinin
müdahalesini
gerektiren olaylar.
(Örnek: Yolcu ile yer
ve uçucu personele
fiziki saldırıda
bulunmak, bomba
ve uçak kaçırma
tehdidi, izin
verilmemiş silah
taşıma gibi…)
KATEGORİ III
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Görevlilerin en sık kullandığı rapor çeşitleri; şikâyet, olay tespit, kaza, yaralama veya kayıp eşya,
vukuat raporudur. Görevli, bir olayla ilgili aldığı tüm bilgileri en kısa zamanda kâğıda dökmelidir.
Sonuç olarak eksiksiz bir rapor yazabilmek için mutlaka bir not defterine sahip olması veya bir
vardiya defterinin bulunması ve düzenli bir şekilde tutulması gerekmektedir.
10.1.2. RAPOR YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Burada yazılan makam, görev veren makamdır. Raporlar objektif olarak yazılmalıdır. Okunaklı, açık,
anlamlı ve düzgün yazılmalıdır. Olayın aşamaları kronolojik olarak sıralanır. Mağdur, şüpheli ve
tanıkların kimlikleri belirtilmelidir. Olayın özeti, türü, yapılan görevin açıklanması raporda yer
almalıdır. Bilgilerin, ne zaman, kimden, nasıl alındığı belirtilmelidir. Olayın tarihi ve yeri
yazılmalıdır. Olay yerinin tarifi, mevkii hakkında kesin ve detaylı bilgi yazılmalıdır. Rapor iki veya
daha fazla görevli tarafından düzenlendiği zaman tutanak özelliği taşır. Raporun sonuç bölümünde,
görevli, değerlendirmelerini yazmalıdır. Raporla ilgili yapılan araştırmanın tamamlandığı tarih ve
saat ile düzenleyenin ismi yazılarak imza altına alınmalıdır.

Belirsiz ifadelerden kaçınılmalı
Açıklanmaya muhtaç ifadelere yer verilmemeli
Her ne şart altında olursa olsun objektif olunmalı

Okunaklı, açık ve anlamlı olmalı
Olayın aşamaları kronolojik olarak doğru sıralanmalı
Mağdur, şüpheli ve tanıkların kimlikleri belirtilmeli
Olay yerinin tarifi ve tam mevkii net bir şekilde yazılmalı
Bilgilerin ne zaman, nasıl ve kimden alındığı açıkça yazılmalı
Sonuç bölümünde raporu tutan görevlinin kanaatleri yer almalı
Raporun gerektiğinde ihbar olarak kullanılabileceği unutulmamalı
Tüm raporlarda;
 Ne zaman oldu?
 Nerede oldu?
 Neden oldu?
 Nasıl oldu?
 Kim/ler karıştı?
 Durum nasıl fark edildi?
 Ne yapıldı?
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sorularının cevabı yer almalıdır.

Ne zaman ?

Rapor
edilen
olay /
durum
hangi
saatte
meydana
geldi?

Nerede ?

Neden ?

Rapor
edilen
olay /
durum
tam
olarak
nerede
meydana
geldi?

Rapor
edilen
olay /
durumun
oluşması
na neden
olan
etmenler
nelerdir
?

Nasıl ?

Rapor
edilen
olay /
durum
nasıl
meydana
geldi?

Kim ?
Rapor edilen
olay /
durumun
oluşmasına
sebebiyet
veren,
oluşum
esnasında
tanık olanlar
veya
durumu
ihbar
edenler
kimlerdir?

Nasıl Fark
edildi ?
Rapor
edilen olay
/ durum
bir ihbar
üzerine mi
yoksa
kontroller
esnasında
mı fark
edildi?

Ne yapıldı ?
Rapor
edilen olay
/ durumun
devamında
olumsuzlu
kların
yaşanmam
ası veya
durumun
giderilmesi
amacıyla
neler
yapıldı?

10.1.3. RAPOR TÜRLERİ
1- SÖZLÜ RAPOR : Önemli olaylar sözlü bildirimden sonra mutlaka yazıya dökülmelidir.
2- GÖRSEL RAPOR :Görevlilerin birbirlerini görebildiği durumlarda, daha önce belirledikleri
bir yöntemle anlaşmalarıdır. Bayrak, flama, el işaretleri, vücut dili kullanımı şeklinde olabilir.
Birbirleri ile anlaşmaları bakımından gereklidir.
3- ELEKTRONİK RAPOR :Telefon, cep telefonu, faks veya telsiz kullanımı ile iletilen veya
verilen raporlardır.
4- YAZILI RAPOR : En fazla kullanılan rapordur. Periyodik olarak hazırlanır.

Örnek;
1- Günlük görev raporları,
2- Günlük olay defterinin tutulması,
3- Kişisel not defterinin tutulması,
4- İlgili formların tutulması,
5- Kaza ve olay raporlarının tanzim edilmesi,
6- Devriye sonuç raporu vb. raporlardır.
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SON UYARI RAPORU

YER OLAY RAPORU

UÇUŞ OLAY RAPORU

4 NÜSHA

4 NÜSHA

5 NÜSHA

•Uçuş Birimi
•Kabin Hizmetleri
Birimi
•İstasyon Müdürü /
Şefi
•Yolcuya

•İstasyon Müdürlüğü
/ Şefliği
•Yer İşletme Birimi
•Yolcuya
•Emniyet Görevlileri

•Uçuş Birimi
•Kabin Hizmetleri
Birimi
•Yer İşletme Birimi
•Yolcuya
•Emniyet Görevlileri

SHGM ÖZET RAPOR
•3 aylık periyodlar
halinde Sivil
Havacılık Genel
Müdürlüğüne uygun
şekilde rapor
sunulur
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havalimanlarında meydana gelen olayların raporlanmasını ve raporlama türlerini
açıkladık. Rapor hazırlanırken sorulması gereken sorular ve raporlama yapılırken dikkat
edilecek hususları ele aldık.
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Bölüm Soruları
1. Rapor hazırlanırken hangi sorunun cevabı raporda yer alır?
a) Olay Ne zaman oldu?
b) Olay Nerede gerçekleşti?
c) Olay nasıl gerçekleşti?
d) Hepsi

2. Rapor hazırlanırken hangi soruların cevaplarını belirtiriz?
a) Rapor edilen olay / durumun oluşmasına sebebiyet veren, oluşum esnasında tanık olanlar veya
durumu ihbar edenler kimlerdir?
b) Rapor edilen olay / durum bir ihbar üzerine mi yoksa kontroller esnasında mı fark edildi?
c) Rapor edilen olay / durum nasıl meydana geldi?
d) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi rapor türlerinden değildir?
a)
b)
c)
d)

Yazılı rapor
Görsel rapor
Ön rapor
Elektronik rapor

4.Üç aylık periyodlar halinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne uygun şekilde sunulan rapor
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)

Özet Rapor
Uçuş Olay
Özel Rapor
Yer Olay

5. Son uyarı raporu 4 nüsha olarak hangi taraflara verilmektedir?

6.yer olay raporu 4 nüsha olarak hangi taraflara verilmektedir?

7. Uçuş olay raporu 5 nüsha olarak hangi taraflara verilmektedir?
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8. Havalimanlarında hazırlanan ve çeşitli kurum/kuruluşlara sunulan raporlama çeşitleri
nelerdir?
9. Rapor hazırlanırken sorulması gereken sorular
10.Raporlama yapılırken dikkat edilecek hususlar

1)d, 2)d, 3)c, 4)a, 5)
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11. HAVAALANI GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.

Havalimanı Ve Terminal Güvenliği
Havalimanı Çevre Koruması
Acil Durum Çevre Çıkış Noktaları
Hassas Noktalar
Çevre Güvenliğinin Bileşenleri
Kontrol Noktaları
Kartlı Geçiş Sistemi
Ana Yol Giriş Kontrol Noktası
Terminal Giriş Kontrol Noktası
Taşıt Giriş Kontrol Noktası
Pasaport Kontrol Noktası
Beklenmedik Durum Tedbirleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havalimanı ve terminal güvenliği nasıl sağlanır?
Havaalanı güvenliği kapsamında hassas noktalar nelerdir?
Havalimanı güvenliği kapsamında beklenmedik durum tedbirleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Havalimanı Ve Terminal
Güvenliği

Havacılık
Yapısını anlatır.

Havalimanı Çevre Koruması

Havaalanlarında
çevre
Bölüm içerisinde yer alan
korumasının önemini kavrar. konu incelenmesi ile

Kontrol Noktaları

Kontrol noktalarının yapısını
Bölüm içerisinde yer alan
kavrar.
konu incelenmesi ile

Güvenliği

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
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Anahtar Kavramlar
Kontrol noktası
Kartlı geçiş sistemi
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Giriş
Bu bölümde, havaalanı güvenliğinin önemi ve işleyişi ele alınmıştır.
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11. HAVAALANI GÜVENLİĞİ
Havalimanı güvenliğinin nasıl olması gerektiği ICAO 8973 Sayılı Belge Güvenlik El Kitabı Kısım 4
Önleyici Güvenlik Tedbirler başlıklı bölümünde çok net olarak anlatılmıştır. Havalimanını bir bütün
olarak düşünsek bile terminal güvenliğini ayrı olarak incelemek gerekir.
11.1. HAVALİMANI VE TERMİNAL GÜVENLİĞİ
11.1.1. Yolcu Terminali Güvenliği
Yolcu terminallerinin güvenliği, hem yasa dışı bir eylemin önlenmesi hem de bu tür bir eyleme hızla
müdahale edilmesi için tasarlanmış güvenlik önlemlerinin toplamından oluşmalıdır. Amaç, güvenlik
önlemlerinin olabildiğince hava taşımacılığının kamuya sağladığı sürat avantajının korunmasına
olanak tanıyacak şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Alınacak ilave önlemler, tehditi önlemeye
yönelik etkin uygulamaları içermelidir.
11.1.1.1 Gözetim
Şüpheli yasa dışı olaylara müdahale etmek, şüpheli yasa dışı eylemlere müdahale etmek ve şüpheli
şahısların sorgulanması konusunda yeterli şekilde eğitim almış ulusal polis teşkilatı görevlileri, her
türlü potansiyel güvenlik olayına her an müdahale etmeye hazır şekilde bulundurulmalıdır.
Terminalin kamuya açık alanları ile yolcuya yasak alanları sürekli olarak polis veya gerek üniformalı
personel gerekse sivil giyimli personelden oluşan havalimanı güvenlik personelinin gözetiminde
tutulmalıdır. Kapalı devre televizyon (CCTV) kullanılması durumunda, kapalı devre televizyonun
kullanıldığını belirten açık işaretler konulmalıdır.
Tuvalet, merdivenler ve çöp kutuları gibi patlayıcı aygıt veya maddelerin gizlenebileceği mekan ve
nesneler, kontrolü kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalı ve genel gözetim ve periyodik aramaya tabi
tutulmalıdır.
11.1.1.2 Kamunun Bilgilendirilmesi
Kamu, havacılık güvenlik programı, özellikle yolcu terminallerine uygulanan kısmı ve kamunun yasa
dışı eylemlerin önlenmesine yardım etmede oynayacakları rolleri konusunda genel olarak
bilgilendirilmelidir. Yolcu terminallerinde, anonslarla, bagajlarını sahipsiz bırakmamaları ve şüpheli
tutum ve davranışları derhal polis veya güvenlik hizmetlerine bildirmeleri ile ilgili olarak yapmaları
gereken temel güvenlik prosedürlerinden yolcu ve kamu bireyleri sürekli uyarılmalıdır. Ayrıca, yolcu
terminalleri, işletmeci ve seyahat acenteleri bilet gişelerine uygun uyarıcı işaretler konulabilir.
11.1.1.3 Terminal Personeli
Bir çok hava yolu şirketi, biletlerini seyahat acentaları aracılığıyla, telefon ve internet üzerinden
satışa sunmalarına rağmen, bilet satış personeli ve kontrol personeli; ulusal güvenlik programında
belirtilen, “uçağa binmeden önce ilave veya arttırılmış inceleme veya güvenlik aramasına tabi
tutulması gereken kişileri” tanımak üzere eğitilerek güvenlik görevinde önemli bir rol oynayabilir.
Kontuarlar ve diğer kontrol tesislerinin fiziksel yerleşimi, yasa dışı bir fiilin işlenmesinde
kullanılabilecek olan seyahat belge hırsızlıklarını önlemek için, yolcu ve kamunun bu alanlara
girmesini önleyecek şekilde düzenlenmelidir . Biniş kartları, transit kartlar ve bagaj etiketleri gibi
tüm bilet ve seyahat belgeleri, daima hırsızlık ve kötü kullanıma karşı korunmalıdır.
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11.1.1.4 Bagaj Taşıma Sistemleri
Yasak malların bagaj taşıma sistemine girmesinin önlenmesi için, bagaj taşıma bantları, bagaj alım ve
işlem alanına kadar olan bölüm boyunca kontrol noktasından uygun arama ve diğer giriş önlem
kontrolleri ile korunmalıdır. Bagaj sistemine giriş izni, sadece bakım amacıyla ve yetkili kişilere
verilmelidir.
11.1.1.5 Terminal Park Alanı
Tüm araçlar, terminalin ön kısmından en az 50 metre uzakta tutulmalıdır. Diğer bir seçenek de,
terminalin 50 metrelik alanı içinde kısa süreli de olsa hiçbir aracın park etmesine izin verilmemesidir.
Terk edilmiş veya izinsiz bırakılan araçların kontrolü için yeterli polis bulundurulmadır.
Özellikle yolcu terminal kaldırımları kısa süreli araç parkına izin verildiğinde, olası bir saldırıda
etkili müdahale için aracın süratle çıkarılması gerekmektedir. Ön bahçenin kaldırım alanında,
araçların kaldırıma çıkması veya girmesinin önlenmesi için, belli aralıklarla yerleştirilecek trafiğe
kapama çubukları ya da bariyer sistemi olmalıdır.
11.1.1.6 Kamuya Açık İzleme Alanları
Aprona park eden, uçağa bakan veya yolcu taşıma operasyonlarını gören, kara tarafı kamuya açık
izleme teras veya alanları konusunda aşağıdakilere dikkat edilmelidir:
Giriş kontrol edilmeli veya alan görevlilerce denetlenmelidir.
Bu alanlar kapalı olmalı veya izinsiz giriş veya park halindeki uçağa veya güvenlik açısından yasak
alanlara nesne fırlatılmasına engellemek için bariyerli olmalıdır.
Giriş kontrolleri, özellikle bu alanların gerektiğinde güvenlik altına alınmasına ve kapatılmasına
olanak tanıyabilecek şekilde olmalıdır.
11.1.1.7 Kontrol Edilecek Alanların Tanımlanması
Havaalanlarında, havaalanı dahilinde kontrol edilmesi gereken tanımlanmış alanlar bulunmaktadır.
Bu ICAO Ek 17 Standart 4.2.2’ye dayanmaktadır:
“Sözleşmeye Taraf Olan Devletlerden her biri, Devlet tarafından tayin edilmiş, sivil havacılığa
hizmet eden her havaalanında, ilgili ulusal makamlarca gerçekleştirilmiş güvenlik risk
değerlendirmesi temelinde güvenlik kısıtlamalı alanların oluşturulmasını sağlayacaktır.”
Bu alanlardan bazıları şu şekilde tanımlanabilir:
GÜMRÜKLÜ SAHA:
Tüm havaalanlarında gümrüklü saha olarak adlandırılan alanlar bulunmaktadır. ICAO bu alanı “bir
havaalanının, birbirine bitişik bölgeler ya da binalar ya da bunların belirli kısımlarına erişimin
kontrol altında tutulduğu hareket alanı” olarak tanımlamaktadır.
GÜVENLİK KISITLAMALI ALANLAR
Benzer şekilde, havaalanlarında aynı zamanda Güvenlik Kısıtlamalı Alanlar olarak tayin edilecek
olan alanlar bulunacaktır. Bu alanlar ilgili makamlarca yapılan risk değerlendirmesinin ardından
tayin edilecektir. Güvenlik Kısıtlamalı alanlar, erişimin kontrol altında tutulduğu, gümrüklü saha ve
kara tarafı sahalardır. Örneğin tarama kontrol noktası ve uçak arasındaki tüm yolcu gidiş alanları
gibi.
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MALİK SINIRLAMALI ALANLAR
Bunlar havaalanı içinde, diğer kuruluşlar tarafından idare edilen tesisler ve alanlardır. Bunlar
arasında yiyecek-içecek hizmeti veren firmalar, kargo taşıma şirketleri ve mühendislik firmaları
bulunmaktadır. Genellikle, bu şirketler havaalanında hava tarafı ile kara tarafı arasındaki sınırda
bulunurlar. Bu nedenle şirketlerin kendilerinin, Güvenlik Kısıtlamalı Alanlara geçiş erişimini kontrol
altında tutmaları gerekmektedir. Ülkemizde erişimler apron giriş kartı veya izinlerle sağlanmaktadır.
STERİL ALAN
Bir steril alan, bir havaalanı içerisinde, tüm son kontrollerin yapıldığı ve bu nedenle yetkisiz kişilerin
ya da yasaklı maddelerin bulunmadığından emin olmak için tüm güvenlik önlemlerin alındığı
alanlardır.
Güvenlik kısıtlamalı alanları emniyet altında tutmaya yetecek ve kaynakların çok fazla dağılmasına
yol açmayacak kadar küçük tutmak önemlidir. Her ne kadar bir havaalanının hava tarafını tümüyle
güvenlik kısıtlamalı alan yapmak akla yatkın görünse de, çok geniş bir boş alanın güvenliğin etkin
biçimde yönetilmesi kolay olmayacaktır. Buna ek olarak, hava tarafı bölümünün büyük kısmında,
ticari hava taşımacılığı operasyonlarında rol oynayan hiçbir tesis yer almamaktadır.
Güvenlik kısıtlamalı alanlara erişim noktaları, asgari sayıya indirgenmelidir ve etkin erişim kontrol
önlemleri uygulanmalıdır. Sürekli erişim kontrolü önlemlerine tabi olmayan güvenlik kısıtlamalı
alanlar, yeniden kullanıma açılmadan önce aranmalıdır.
Hava tarafına ya da tayin edilmiş güvenlik kısıtlamalı alana kasıtlı olarak geçen ya da geçme
teşebbüsünde bulunanlara ceza öngören uygun mevzuat veya yasal düzenlemeler olmak zorundadır.
Bu mevzuat ve yasal düzenlemeler aynı zamanda havaalanı haberleşme ve trafik destek bölgelerine
kasıtlı olarak giren ya da girme teşebbüsünde bulunanlara karşı cezaları da içermelidir.
Tayin edilmiş güvenlik kısıtlamalı bir alanda bulunan yetkisiz kişiler gözaltına alınmalı ve garanti
ediliyorsa ve izin veriliyorsa, şüpheli ya da suça ilişkin niyetleri olup olmadığını anlamak için
üzerleri aranmalı ve sorguya çekilmelidirler.
11.1.1.8 GİRİŞ KONTROLÜ
Güvenlik kısıtlı alanlara giriş kesinlikle kontrol edilmelidir. Güvenlik kısıtlamalı alanlara personelin
erişimi, görevleri gereği girebilecekleri alanlarla sınırlandırılmalıdır. Aynı şekilde araçlar için de
sadece operasyonel işlevi olan araçlar giriş yapabileceği şekilde sınırlama getirilmelidir.
Hava tarafı veya güvenlik tahditli alana girmesine izin verilmeden önce yolcuların, pasaport gibi
devlet tarafından düzenlenmiş bir kimlik belgesi ile birlikte geçerli bir hava yolu bileti ve biniş kartı
göstermeleri istenmelidir. Kamu mensuplarının, uçak kapısında gelen yolcuları karşılamak için hava
tarafı veya güvenlik tahditli alana girmelerine izin verilmemelidir.
Tüm yolcular ve taşıdıkları tüm bagaj veya kişisel eşyaları, güvenlik tahditli alana girmelerine izin
verilmeden önce aranmalıdır. Girmesi gereken tüm diğer şahıslar, Devletin değerlendirilen riske bağlı
olarak rastgele esasta arama yapma yolunu seçmesi haricinde, aynı standartta aranacaktır.
Apron alanına ya da park halindeki uçağa giriş sağlayan tüm kapılar, merdivenler ve yolcu biniş
köprüleri, kullanılmadığında kilitli tutulmalıdır. Acil çıkış kapısı olarak kullanılması gereken ve
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sürekli esasta denetim altında olmayan kapılar, havalimanı güvenlik kontrol merkezi gibi denetim
yerinden izlenebilen işitsel ve görsel alarmlarla teçhiz edilmelidir. Acil çıkış aktivasyon çubukları
üzerindeki kırılabilir aygıtlar veya kapakların kullanımı kötüye kullanılmayı engellemektedir.
11.1.1.9 VİP Tesisleri
VIP tesisleri dikkat gerektirir. Çünkü bu tesisleri kullanan yolcular yüksek düzeyde bir kişisel tehdide
maruz kalabilir. VIP tesisleri, VIP yolcuların geliş ve gidiş işlemleri sırasında yanlarında bulunan
şahısların kontrolüne olanak tanımalıdır. Tesisler, normal yolcu operasyonlarından ayrı olarak
kontrol ve yolcu işlemi, kabin bagaj ve ambar bagaj işlemi için ayrılmış bir arama alanına sahip
olmalıdır.
Kullanım kolaylığı açısından VIP odaları normalde kara tarafı/ hava tarafı sınırında bulunmaktadır.
Giriş kontrol standardı, diğer giriş noktalarındaki kontrol standardının altında olmamalı ve bu
tesislerin kullanımı ile ilgili düzenleme, kara tarafı ile hava tarafı arasındaki sınırın bütünlüğünü
temin etmelidir. VIP tesisleri, kullanılmadığında kilitli olmalıdır.
11.2. HAVALİMANI ÇEVRE KORUMASI
Havalimanı çevresi ile havalimanını dıştan çevreleyen alanın gözetlenmesi; havalimanının dışından
uçak, havalimanı tesis ve binalarına yöneltilecek yer esaslı saldırılara karşı korunma için gerekli
olabilir. Bu gözetim işlemi, gerek yeterince donanımlı güvenlik personelince havalimanı çevresinde
devriye gezilmesi, gerekse kapalı devre televizyon sistemleri ile diğer taciz tespit aygıtlarının
kullanımı aracılığıyla, önceden inşa edilmiş olacak gözetim direklerinden yürütülebilir. Ağaçlık
alanlar, park yerleri ve bu gibi sabotajcılara kolaylıkla gizlenebilecek yer temin eden bölge ve alanlar
ile uçakların iniş ve kalkış istikametleri üzerindeki alanlara özellikle dikkat edilmelidir. Kamu yolları
üzerinden geçen pist ve taksi yollarının kullanılan saldırı durumlarında uçak hassas bir nokta olabilir
ve bu noktalardan yapılacak bir saldırı riskini azaltmak için ilave fiziksel güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
Hava meydanında en etkili güvenlik önlemleri, hava meydanının havaya dönük olan bölümü ile
karaya dönük bölümünü ayıran çizgi üzerinde gerçekleştirilir. Aprona ve hava meydanının havaya
dönük olan bölümüne, yetkisiz kişilerin girişini engellemek için fiziki engeller tesis edilir.
Havameydanının çevre güvenliği denildiği zaman, Havameydanında en çok kontrol altında tutulması
gereken ve bu alan yetkisiz geçişlerin mutlak surette kontrollü yapılmasında taviz verilmeyen,
havameydanının havaya dönük bölümleridir. Bu bölümler havalimanına dışarıdan bakıldığında PAT
sahası olarak tanımlanır. Bu sahalara, havameydanının terminal bölümlerinden ulaşılabildiği ve/veya
bu sahalara giriş için özel olarak belirlenmiş bir geçiş kapısından belli kurallar dahilinde geçilmesine
izin verilmekte olup, bu noktalarda yapılan yapılan Güvenlik kontrolleri çoğu zaman birbirine
kademe oluşturacak belli aşamalarıda bünyesinde barındırmaktadır. Ancak Terminal ya da Özel geçiş
kapıları haricinde kalan diğer bölümlerden, Sivil Havacılık Güvenliği açısından hassasiyetle üzerinde
durulan Hava tarafına illegal geçişlerinde bir şekilde kontrol altında tutulması kaçınılmazdır.
Bu nedenle, Hava meydanının havaya dönük bölümüne, terminal binası dışından girişleri önlemek
maksadıyla, alan çevresine uçuş faaliyetleri ile çatışmayacak şekilde, tel örgü engeli tesis edilir.
Uygun olan ve gereken yerlerde mevcut binalar ve engeller bu tel örgü engelinin bir parçası olarak
kullanılabilir. Bu binalarda girişler kontrol altına alınır, çatı, pencere, bodrum gibi yerlerden her türlü
geçiş engellenir. Hava meydanının hava aracı manevra sahasına, yalnız yetkili hava meydanı
görevlilerinin girmesine izin verilir. Bakım personeli, güvenlik devriyeleri ve kurtarma araçlarının
yararlanabilmesini temin etmek üzere, hava meydanının havaya dönük bölümü çevresinde, çevre tel
örgü engelinin içinde devriye yolları tesis olunur. Hava meydanında uçakların bulunduğu bölgelerin
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güvenliği, uçuş pistleri, uçak taksi yolları ve apronların umuma açık olan sahalardan, fiziki engellerle
ayrılması suretiyle sağlanır. Hava meydanına giren yolların sayısı, kontrol ve engellemeyi
sağlayabilmek için asgari ölçüde tutulur. Her hava meydanında, karaya dönük olan bölümden geçen
yol ve girişler sınırlandırılarak, buralardan görevsiz ve yetkisiz kişilerin geçişlerine mani olmak
maksadıyla, güvenlik ve kontrol tedbirleri alınır. Hava meydanında, araçların ve yayaların karaya
dönük bölümünden havaya dönük bölümüne giriş-çıkışını sağlamak için hava meydanının etkinliği
ile uygun olacak şekilde asgari sayıda geçiş yerleri tesis edilir. Bu geçiş yerleri, yetkisiz girişleri
önleyecek şekilde kontrollü olur veya kapatılır, gece kullanılacak olanların çevresi aydınlatılır.
Park halindeki uçağın güvenliğinde temel sorumluluk, bu uçağın personel ve işleticilerine aittir.
Bunların tertip ve tedbirlerinin, hava meydanının güvenlik düzenine uygun olması zorunludur. Bölge
ve kritik yerler, gayri muayyen zamanlarda devriyelerle taranır, kapalı devre televizyon ile
gözetlenerek güvenliği sağlanır. Uçaklar, patlayıcı madde yerleştirilme ihtimaline karşı, hava yolu
personeli tarafından gerekli ve uygun zamanlarda, kontrol listesine göre gözden geçirilir ve
gerektiğinde uzman personel çağrılır. Terminal ile uçak arasında yolcu bagajlarının, kargo, posta
paketlerinin ve ister yürüyerek, ister araçla nakil suretiyle olsun, terminalden uçağa binmekte olan
yolcu ve mürettebatın güvenliği bakımından, yasadışı eylemde bulunabilecek kişilerin sızmasına
engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınır. Hassas noktalar olan kontrol kulesi, teknik blok,
haberleşme ve seyrüsefer yardımcı cihazları, yakıt tesisleri, elektrik enerji kaynağı ve nakil tesisleri,
gerektiği şekilde korunur ve buralara giriş-çıkış kontrol altında bulundurulur. Gelen ve giden
yolcuların son kontrol noktasından sonra karışmasını önleyici düzenlemeler yapılır. Ancak, uçak
altına gidecek bagajların taranması check-in işleminden sonra yapılmıyor ise hava meydanında gelen
ve giden yolcuların karışmasını önleyici önlemler alınır. Belirli periyotlar dâhilinde arınmış salonlar,
terminal binaları, hassas noktalar, patlayıcı madde ve bomba yerleştirilmesi ihtimaline karşı
devriyelerle kontrol ettirilir. Terminal binalarından hava tarafına geçişlerin yapıldığı yerler en aza
indirilir. Acil çıkış kapısı olarak kullanılan ve denetim altında bulunmayan kapılarda, güvenlik
personelince izlenebilecek ve burada bulunan kişileri ikaz edebilecek ses ve alarm cihazları
bulunmalıdır. Yolcuların uçağa binmeleri amacıyla kullanılan kapılar, yolcu bulunmadığı zamanlarda
devamlı kilitli tutulabilecek yapıda olmalı, yetkililerce sürekli olarak kontrol edilmelidir. Kontrol
noktalarının bulunduğu terminal binalarında kapı girişleri, geçiş genişliği, güvenlik işlemlerini
tamamlamış bir şahsın geçişini sağlayacak ve kontrolsüz geçişi engel olacak şekilde dizayn
edilmelidir. İç hatlar yolcu terminali olarak kullanılan terminal binalarında, kontrol noktasından önce,
yolcuların üzerinde uçuş güvenliğini tehlikeye düşürecek silah vb. maddelerin alındığı, silah teslim
ve kontrol odası bulunmalıdır. Gelen yolcuları karşılamak için gelen karşılayıcılar tarafından
kullanılan salonlarda, uçağa yaklaşmayı zorlaştırıcı tedbirler alınmalı, salon girişinde güvenlik
kontrolü yapılmalıdır. Sahipsiz bagajların depolandığı ve şüpheli bagajlara acil müdahale edileceği
odalar yapılmalıdır. Kontrol noktasında üst arama ve bagaj arama kabini bulunmalıdır.
11.3. ACİL DURUM ÇEVRE ÇIKIŞ NOKTALARI
Havalimanı çevre çitinde, “kaza kapıları” olarak da adlandırılan, havalimanı dışındaki uçak
kazalarına acil servislerin süratle sevk edilmeleri için kullanılan acil çıkış kapıları sağlanmaktadır. Bu
kapılar, çitin bütünlüğü ve standardını koruyacak şekilde yapılmalı, kullanılmadığında kilitli
tutulmalı, koruma görevlileri ile korunmalı veya sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Kilit
sistemlerine kırılabilir linklerin takılması, güvenliğe zarar vermeden acil çıkışlara olanak tanınması
için uygun bir araçtır. Uzak çıkış noktalarına taciz tespit sistemlerinin takılmasına dikkat edilmelidir.
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11.4. HASSAS NOKTALAR
Havalimanında bulunan ya da havalimanına bağlı olan ve hasar gördüğünde veya imha edildiğinde,
havalimanının işlerliğine ciddi zarar verecek olan tesislere ve bölgelere hassas tesisler ve bölgeler
denir. Dolayısıyla, kontrol kuleleri, muhabere tesisleri, telsiz seyrüsefer destekleri, güç trafoları, ana
ve ikincil güç teminleri ve havalimanındaki ve havalimanın dışındaki yakıt tesisleri hassas noktalar
olarak telakki edilmelidir. Bozulması halinde uçağa yanlış sinyal verebileceğinden, haberleşme ve
telsiz seyrüsefer destekleri, yüksek güvenlik seviyesinde korunmalıdır.
Bu tesislerin fiziki güvenlik önlemleri ve taciz tespit sistemleri ile yeteri kadar korunamadığı
durumlarda, bu tesisler ilgili bakım teknisyenleri veya güvenlik personeli tarafından sık sık kontrol
edilmelidir. İçinde insan bulunan tesislerde sıkı giriş kontrol önlemleri uygulanmalı ve tesise girişte
geçerli kimlik kartlarının gösterilmesi zorunlu koşulmalıdır.
Bu tesislerin fiziki güvenlik önlemleri ve taciz tespit sistemleri ile yeteri kadar korunamadığı
durumlarda, bu tesisler, ilgili bakım teknisyenleri veya güvenlik personeli tarafından sık sık kontrol
edilmelidir. İçinde insan bulunan tesislerde, sıkı giriş kontrol önlemleri uygulanmalı ve tesise girişte
geçerli kimlik kartlarının gösterilmesi zorunlu tutulmalıdır.
11.5. ÇEVRE GÜVENLİĞİNİN BİLEŞENLERİ
5.5.1. KONTROL KULELERİ
Tüm meydan çevresinde birbirlerini görecek mesafede (nöbetçilerin silah menzili içinde arazi
koşulları göz önüne alınarak ) nöbetçi kulübeleri yapılmalıdır. Kulübeler telefon, aydınlatma, ısıtma,
olanaklarına sahip olmalıdır. Kule sayıları gerektiğinde, Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları
Kurulu (EADUK) ve Teknik Komisyon tarafından görüşülerek, arazi durumuna göre, yeterli sayıda
belirlenir. ÇEVRE GÜVENLİĞİ (ICAO-Ek-14, Doc- 8973 )
11.5.2. TEL ÖRGÜ
Hava meydanı sahası, normal kabiliyetteki insanların geçişine mani olacak şekilde ve yükseklikte tel
örgü ile çevrilmelidir. Alt kısmı zemine sabitlenmelidir. (Ek-5) Apron bölgesindeki tel örgüler,
aprondaki şahıslarla, dışarıdaki şahısların tehlikeli maddeleri alıp vermesini önlemek amacıyla çift
sıra olmalıdır.
11.5.3. NÖBETÇİ KULÜBELERİ
Tüm meydan çevresinde birbirlerini görecek mesafede (nöbetçilerin silah menzili içinde arazi
koşulları göz önüne alınarak ) nöbetçi kulübeleri yapılmalıdır. Kulübeler uygun haberleşme cihazları,
aydınlatma, ısıtma, imkânına sahip olmalıdır. Kule sayıları gerektiğinde Eğitim, Araştırma ve
Denetleme Uzmanları Kurulu (EADUK) ve Teknik Komisyon tarafından görüşülerek, arazi
durumuna göre, yeterli sayıda belirlenir.
11.5.4. YAYA VE MOTORİZE DEVRİYE YOLU
Tel örgü içinden tüm meydanın çevresini kesintisiz şekilde dolaşan motorize/yaya devriye yolu
bulunmalıdır.
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11.5.5. AYDINLATMA
Çevre nöbetçileri birbirini görecek ve uçuş güvenliğini etkilemeyecek şekilde içten dışa (yer
yüzeyine yönelik) doğru aydınlatılmalıdır. Aydınlatma sistemleri yerleştirilirken nöbetçi kuleleri,
kameraların durumu ve arazideki ölü noktalar göz önüne alınarak değerlendirilmeli ayrıca yeni
teknolojik gelişmelerin mevcut sistemlere adaptasyonu düşünülmelidir.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havaalanı güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri, havalimanlarının güvenlik
noktalarını ve yapısını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Havaalanı çevresinin korunmasında aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanmaz?
a) Duvarlar

b) Tel örgüler

c) Fiber optik algılayıcılar

d) Hepsi

2. Havaalanlarında kontrol edilecek alanlar hangi mevzuata göre belirlenmiştir?
a) ICAO – EK 17 ve MSHGP
b) CMUK ve Adli Önleme Arama Yönetmeliği
c) AB Rezülasyonları ve İnsan Hakları Hukuksal Düzenlemeleri
d) Hepsi
3. Havalimanı Yapısal Güvenlik Unsurları hakkında MSHGP hangi ekinde düzenleme
yapılmıştır?
a) EK – 14

b) EK – 15

c) EK – 16

d) EK – 17

4. Bir havaalanının, birbirine bitişik bölgeler ya da binalar ya da bunların belirli kısımlarına
erişimin kontrol altında tutulduğu hareket alanı olarak tanımlan alan aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.
b.
c.
d.

Güvenlik kısıtlamalı alanlar
Steril alan
Gümrüklü saha
Vip tesisleri

.
5.VİP tesisleri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a.
b.
c.
d.

Yolcular yüksek düzeyde bir kişisel tehdide maruz kalabilir,
Geliş ve gidiş işlemleri sırasında yanlarında bulunan şahısların kontrolüne olanak tanımalıdır,
Kullanılmadığında kilitli olmalıdır,
Hepsi

6. Havalimanı çevre koruması ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a. Havalimanının dışından uçak veya havalimanı tesis ve binalarına yöneltilecek saldırılara karşı
korunma için gereklidir.
b. Donanımlı güvenlik personelince havalimanı çevresinde devriye gezilmesi gerekir,
c. Ağaçlık alanlar, park yerleri ve bu gibi sabotajcılara kolaylıkla gizlenebilecek yer temin eden
bölge ve alanlar dikkatle izlenmelidir.
d. Hiçbiri
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7. Çevre güvenliğinin bileşenlerini sıralayınız.
8. Havalimanında bulunan hassas noktalar kavramını açıklayınız.

9. Steril alan ve malik sınırlamalı alanların kullanım amacı nedir?
10. Havalimanlarında gümrüklü sahaların önemini yazınız.

1)d, 2)a, 3)a, 4)c, 5)d, 6)d
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12. KONTROL NOKTALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Güvenlik Kontrol Noktaları
Kartlı Geçiş Sistemleri
Giriş Kontrol Noktalarının Çeşitleri
Apron Terminal Giriş Kartları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havaalanlarında yer alan güvenlik kontrol noktaları hangi amaçla kullanılır?
Kartlı geçiş sistemi nedir?
Kontrol noktalarının çeşitleri nelerdir?
Terminallerde kullanılan giriş kartları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Güvenlik kontrol noktaları

Havacılık
Güvenliği
Yapısında
kontrol Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
noktalarının önemini anlar.

Kartlı geçiş sistemleri

Kartlı geçiş sistemleri ve
raporlamanın
önemini Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
kavrar.

Giriş kontrol noktalarının
çeşitleri

Giriş kontrol noktalarının
çeşitleri ve özelliklerini bilir Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
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Anahtar Kavramlar
Güvenlik kontrolü
Kartlı geçiş sistemi
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Giriş
Havaalanlarının güvenliği sağlanırken çeşitli tedbirler alındığını ve bu tedbirlerin bazı kurum ve
kuruluşların standart kurallarına göre yapıldığını önceki bölümlerde incelemiştik. Bu hafta ise
havacılık güvenliği kapsamında kontrol noktalarının önemi üzerinde duracağız.
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12.1. KONTROL NOKTALARI
Yetkili Otorite, güvenlik açısından sınırlanmış alanlarına girişleri kontrol etmelidir. Havalimanı bir
bütün olarak düşünüldüğünde, olası bir saldırı hedefinin uçak olduğu ve alınacak tedbirlerin dıştan
içe doğru artan bir öncelik sıralamasıyla alınması gerekmektedir.
Buna göre alınacak önlemler; havalimanının dışında başlamaktadır. Bu ilk aşamada havalimanına
giriş yapanları kontrol edecek şekilde tasarlanmıştır.
Giriş kontrol önlemlerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür.
Güvenlik açısından sınırlanmış alanlara girilmesine izin veren Yetkili Otorite, söz konusu alanlara
giren tüm personelin titiz giriş kontrol önlemlerini yerine getirmesini sağlamalıdır.
Bu önlemler aşağıda belirtilen husustan içermelidir;
a. Güvenlik açısından sınırlanmış alanlara giriş için gerekli havaalanı kimlik kartına sahip personel,
güvenlik açısından sınırlanmış alanlara giriş için uygun havaalanı kimlik kartları ile onaylı
havaalanına ait olmayan kimlik kartları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
b. Personel, güvenlik açısından sınırlanmış alanlarda geçerli kimlik kartını ibraz edemeyen tüm
şahıslara itiraz etmeli veya bu durumu Yetkili Otoriteye rapor etmelidir.
c. Personel, güvenlik açısından sınırlanmış alanlarda görülen tüm izinsiz araçlara itiraz etmeli veya
bu durumu Yetkili Otoriteye rapor etmelidir.
d. Sorumlu bir güvenlik personeli olarak MSHGP emrettiği şekilde kurallara uygun görev yaparak
güvenli bir uçuş ortamı sağlamaktır.
12.1.1. GÖZETİM DEVRİYE ve FİZİKİ KONTROLLER

Gözetim devriye ve diğer fiziki kontroller; Havalimanlarında ve uygun olduğunda kamu erişiminin bulunduğu
bitişik alanlarda, kişilerin şüpheli davranışlarını, yasadışı müdahale eylemi gerçekleştirmek için istismar
edilebilecek zafiyetleri tanımlamak ve kişileri bu gibi eylemlere teşebbüsten alıkoymak amacıyla gözetim,
devriye ve diğer fiziksel kontroller uygulanır.
Amaç ve Kapsam; Gözetim veya devriyeler aşağıdakileri izlemek için gerçekleştirilir:
 Kara tarafı, hava tarafı, güvenlik tahditli alanlar, kritik bölümler ve varsa ayrılmış alanlar arasındaki
sınırlar;
 Park alanları ve yollar dahil terminalin kamu tarafından erişilebilir olan alanları ve yakını;
 Yolcuların mevcut olduğu alanlar haricinde güvenlik tahditli alanlarda kişilerin kimlik kartlarının
takılması ve geçerliliğinin kontrolü;
 Hava tarafında araç giriş izinlerinin gösterilmesi ve geçerliliğinin kontrolü;
 Kritik bölümlerde yüklenmeyi bekleyen uçakaltı bagaj, kargo ve posta, uçak içi tedarikler ve hava
yolu firması postası ve materyalleri.
Sıklık ve gözetim yöntemleri; Gözetim ve devriye gerçekleştirme yöntemleri ve sıklığı aşağıdakileri dikkate
alarak yetkili otorite veya yerel otorite tarafından gerçekleştirilen bir risk değerlendirmesine dayanır. Ayrıca
risk değerlendirmesinin sıklığı, gözetim ve devriye gerçekleştirme yöntemleri yazılı olarak belirlenir kayıtları
tutulur.
 Operasyonların sayısı ve türü dâhil havalimanının boyutu;
 Havalimanının yerleşimi, özellikle havalimanında oluşturulmuş alanlar arasındaki ilişkiler;
 Gözetim ve devriyeleri gerçekleştirme imkânları ve kısıtlamaları.
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Öngörülemezlik; Gözetim ve devriyeler öngörülebilir bir düzeni izlemezler. Havalimanı giriş kartlarının
geçerliliği rastgele olarak kontrol edilir.
Güvenlik kontrol noktalarının korunması; Kişilerin güvenlik kontrol noktalarını taranmadan yarıp
geçmelerini engelleyen ve bu gibi bir ihlal meydana gelirse ihlalin ve sonuçlarının hemen giderilmesini ve
düzeltilmesini sağlayan önlemler alınır.
Apron ve diğer hava aracı park alanlarının aydınlatılması; Apron ve diğer park alanları yeterince
aydınlatılır. Özellikle havalimanının hassas alanlarını da aydınlatmalıdır.

12.2. KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ
Güvenlik açısından sınırlanmış alanlara açılan kapılar, geçişler ile geçitler gibi ancak sadece bunlarla
sınırlı kalmamak üzere giriş noktaları,
a) Elektronik kontrol sistemi veya
b) Yetkin güvenlik personeli tarafından idare edilen kontrol sistemi ile kontrol edilmelidir.
Havaalanının hava tarafı güvenlik açısından sınırlanmış alanların yakın olduğu yerlerde, güvenlik
açısından sınırlanmış alanlara girişlerde, izinsiz girişlerin algılanabilmesi için yeteri kadar kontrol ve
gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
12.2.1. HAVAALANI KİMLİK KARTLARININ KONTROL EDİLMESİ
Yetkili Otorite, Ulusal Sivil Havacılık Güvenliği Programında, güvenlik açısından sınırlanmış
alanlara girişleri sağlayan havaalanı kimlik kartlarının aşağıda belirtildiği şekilde kontrol edilmesini
sağlamalıdır:
a. Tüm yeni havaalanı kimlik kartları, sadece en az beş yıllık geçmiş kontrolünün
gerçekleştirilmesinden sonra düzenlenmelidir.
b. Güvenlik açısından sınırlanmış alanlara girişleri sağlayan havaalanı kimlik kartları, söz konusu
kartların geçerli ve kart sahibinin kimliği ile aynı olduğunun belirlenmesi için elektronik olarak veya
gözle incelenmelidir.
c. Havaalanı kimlik kartları, personelin sadece görevine ilişkin ihtiyaçlara yönelik ayrılan alanlara
girişlerini sağlar.
d. Personelin istihdam edilmesi sona erdikten sonra veya iş değişikliklerinde, havaalanı kimlik
kartları havaalanındaki yetkili birime iade edilmeli ve imha edilmelidir.
e. Mevsimlik, part-time ve diğer yardımcı çalışanların ve şahısların havaalanı kimlik kartlarına ilişkin
işlemler ve söz konusu kartların muhafaza edilmesi güvenli bir şekilde yürütülmelidir.
f. Havaalanı kimlik kartlarının kaybedilmesi veya çalınması halinde, kimlik kartı sahibi derhal
işverenine ve kimlik kartını düzenleyen yetkili birime durumu derhal bildirir. Bildirimin yapılmasına
müteakip, havaalanı kimlik kartının geçerliliği derhal sona erdirilmelidir.
g. Yerine yenisi çıkarılan tüm kayıp veya çalınan havaalanı kimlik kartlarının kaydı tutulur.
12.2.2. KARTLARIN TAKILMASI VE GÖSTERİLMESİ
İzinler, düzenlendikleri alan içinde tüm personel ve ziyaretçiler tarafından takılmalı veya
gösterilmelidir. İzinler, belin üzerinde dış giysi üzerinde açıkta olmalıdır. Emniyet amaçları
nedeniyle gerekli olduğu düşünülen alanlarda, dış giysi, içine iznin konulup güvenli olarak
gösterilebildiği şeffaf bir kaplamalı olarak tasarlanmalıdır. İzinlerin görünebilir şekilde
gösterilmesinin aşağıdaki faydaları vardır:
• İzinsiz görülen kişiye derhal müdahale edilebilir; ve
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• Ziyaretçi veya müteahhitler daimi personelden hemen ayırt edilecektir.
MSHGP EK-9 Havalimanı Çalışanları için kart kullanım güvenlik talimatındaki bazı hususları tekrar
hatırlayacak olursak;
PERSONEL GİRİŞ KARTLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLAR
Hava meydanında çalışan herkes, mesaide bulundukları süre içinde hava meydanı giriş kartını görünür şekilde
yakasına asmak zorundadır.
Giriş kartı sadece izin verilen bölümler için geçerlidir.
Giriş kartının izin verilen şekilde kullanımından kart kullanıcıları ile birlikte, personelin bağlı olduğu kuruluşlar
da sorumludur.
Giriş kartları sadece kart sahibi tarafından kullanılabilir. Hiçbir şekilde ikinci şahıslara verilmez.
Yüksek risk veya özel bir tehdit durumunda giriş kartlarının yerine günlük olarak kullanılacak bröve veya
kartlar güvenlik makamlarınca verilebilir.
Kart taşıyıcıları çalıştıkları bölümlere özel olarak izin almadan
misafir veya ziyaretçi kabul edemezler.
Hava meydanında çalışanlar için Mülki İdare Amirliğince verilen kartların haricinde hiçbir üniforma veya
tanıtma kartı hava meydanına giriş yetkisi vermez.
Hava meydanını kullanan yabancı havayolu şirketlerinin mürettebatı kendi havayolu tanıtım kartını
kullanabilirler. Ancak her yıl geçerli olan örnek tanıtım kartlarını havameydanı güvenlik makamlarına vermek
zorundadırlar.
Kart sahipleri hava meydanının değişik bölümlerine ancak geçiş için oluşturulmuş kontrol noktalarından
geçebilirler. Taşıdıkları kart kontrolsüz geçme imkanı vermez. Kontrol noktalarında istinasız herkes güvenlik
taramasına tabi tutulur.
Giriş kartının kaybolması halinde, anında havameydanı güvenlik makamlarına müracaatla durum bildirilir.

12.3. ANA YOL GİRİŞ KONTROL NOKTASI
Havalimanına girişte anayol üzerinde bulunan ilk kontrol noktasıdır. Burada araçların ve kişilerin
günün önemine göre rastgele artan nispette yapılacak arama ve kontrolleri büyük önem taşmaktadır.
Havalimanına araç girişinin engellenmesi veya meydana gelen herhangi bir olay neticesi faillerin
yakalanmasına yönelik faaliyet olarak tek çıkış noktası olması büyük önem arz etmektedir.
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12.4. TERMİNAL GİRİŞ KONTROL NOKTASI
Yolcuların ve uçmayacak yolcu yakınlarının terminal binalarına hangi güvenlik uygulamaları
dahilinde girebilecekleri Milli Sivil Havacılık Programı Ek-8 “Giriş Kontrol Noktası İşletim
Talimatı”nda ve ICAO 8973 Ek-22 “Sivil Havacılık Yolcuların Ve Kabin Bagajlarının Aranması” ile
Ek-23 “Sivil Havacılık Güvenlik Aramaları” talimatında açık olarak anlatılmıştır.
Yine check-in işlemlerinden sonra uçağa binmek üzere giden yolculara ve yanlarındaki kabin
bagajlarına yönelik bir son kontrolden geçiş aşaması daha vardır.
Görevleri sırasında kontrol noktasından geçiş ihtiyacı duydukları zamanların adedini azaltmak üzere
personel için güvenlik tahditli alan dahilinde yeterli tesisler temin edilmesi.

12.5. TAŞIT GİRİŞ KONTROL NOKTASI
Hava tarafı veya güvenlik tahditli alana giriş izni, sadece hava tarafı veya güvenlik tahditli alana
düzenli olarak girmek zorunda olan ve doğrudan uçak operasyonlarında yer alan araçlara
verilmelidir. Araç giriş kontrol noktalarını kullanan trafiğin en aza indirilebilmesi için bu araçlar,
kullanılmadığında da hava tarafında bırakılmalıdır.
Araç giriş kartları yalnız havalimanın güvenlik idaresi tarafından verilmelidir. Daha büyük
havalimanlarında taşıt giriş kartlarının, çalışanlar için giriş kartlarındakine benzer şekilde belli
bölgeler ile sınırlandırılması gerekmektedir.
Bir taşıtın giriş izni göstermesi o taşıtın içerisinde bulunan şahısların kimlik denetiminden
geçmeksizin giriş hakkı bulunduğu anlamına gelmez. Araç içerisindeki yolcular ile sürücünün
kimliği normal şartlar altında rutin olarak kontrol edilmelidir.
12.6. PASAPORT KONTROL NOKTASI
Pasaport kontrolü ve çıkış işlemleri de yolcularla uğurlayıcılarını ayırmak, tahditli alana geçmemesi
gereken kişilerin geçişini engellemek üzere önleyici bir göreve sahiptir.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havacılık güvenliği kapsamında kontrol noktalarının önemi konusunu
ayrıntılı olarak ele aldık. Kartlı geçiş sistemi, giriş ve terminal güvenlik kontrol
noktalarının kullanım amacını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Kontrol noktalarının isimleri görev yapıldığı yere göre verilir.
a) Doğru

b) Yanlış

2. Ana yol araç giriş kontrol noktasında araçlar alarm seviyesi ve rastgele yöntemine göre
aranır.
a) Doğru

b) Yanlış

3. Tüm personel apron terminal giriş kartlarını görünür bir şekilde takmak zorundadır.
a) Doğru

b) Yanlış

4-6. Aşağıdaki sorularda verilen açıklamalara uygun olan kavramı işaretleyiniz.
4.Gözetim ve devriyeler öngörülebilir bir düzeni izlemezler. Havalimanı giriş kartlarının geçerliliği
rastgele olarak kontrol edilir.

a. Güvenlik kontrol noktalarının korunması
b. Öngörülemezlik
c. Apron ve diğer hava aracı park alanlarının aydınlatılması
d. Hiçbiri

5. Kişilerin güvenlik noktalarını taranmadan yarıp geçmelerini engelleyen ve bu gibi bir ihlal meydana
gelirse ihlalin ve sonuçlarının hemen giderilmesini ve düzeltilmesini sağlayan önlemler alınır.

a. Öngörülemezlik
b. Güvenlik kontrol noktalarının korunması
c. Apron ve diğer hava aracı park alanlarının aydınlatılması

d. Hiçbiri

6. Apron ve diğer park alanları yeterince aydınlatılır. Özellikle havalimanının hassas alanlarını da
aydınlatmalıdır.

a. Öngörülemezlik
b. Güvenlik kontrol noktalarının korunması
c. Apron ve diğer hava aracı park alanlarının aydınlatılması

d. Hiçbiri

7. Havacılık güvenliği kapsamında kontrol noktalarının önemini açıklayınız.

8.Kartlı geçiş sistemlerinin havaalanlarında kullanılmasının amacı nedir, açıklayınız.

216

9. Personel giriş kartlarının kullanımı ile ilgili kurallardan 3 tanesini yazınız.

10. Terminal giriş kontrol noktası kuralları milli sivil havacılık programının kaç numaralı
ekinde yer almaktadır?

1)a, 2)a, 3)a, 4)b, 5)b, 6)c
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13. BEKLENMEDİK DURUM TEDBİRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bomba tehditlerinin hedefleri, kaynakları ve yöntemleri
13.2. Tehditlerin değerlendirilmesi
13.3. Bomba tehditlerinde izlenecek prosedür
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havacılık güvenliğini tehsit eden beklenmedik durumlar nelerdir?
Havacılık güvenliğini tehsit eden beklenmedik durumlara karşı alınan tedbirler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Beklenmedik durum
tedbirleri

Beklenmedik
tedbirlerini bilir.

Bomba tehditi kaynakları

Bir bomba ihbarı alındığında
yapılacak
uygulamaları Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
anlar.

Gerçek tehditlerin
göstergeleri

Tehditlerin
analiz eder.

durum

göstergelerini

elde
veya

Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile

Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
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Anahtar Kavramlar

Beklenmedik durum
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Giriş
Havaalanlarının güvenliği sağlanırken çeşitli tedbirler alındığını ve bu tedbirlerin bazı kurum ve
kuruluşların standart kurallarına göre yapıldığını önceki bölümlerde incelemiştik. Bu hafta ise
havaalanlarında meydana gelebilecek olan beklenmedik durum tedbirlerini irdeleyeceğiz.
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13.1. BEKLENMEDİK DURUM TEDBİRLERİ
13.1.1. BOMBA TEHDİTLERİNİN HEDEFLERİ
Tecrübeler göstermiştir ki bomba tehditleri aşağıdakileri hedef alabilmektedir:
 Yerde ya da havada bulunan hava taşıtı,
 Havaalanı tesisatı, tesisleri, binaları,
 Havaalanı tesislerindeki ya da havaalanlarının yakın çevresindeki seyrüsefer yardımcıları,
 Hava kargosu; ve
 Kargo tesisatı, tesisleri, binaları
13.1.2. BOMBA TEHDİTİ KAYNAKLARI
Bomba tehditlerinde kimler bulunur?
Bomba tehdidinde bulunduğu bilinen kişiler şöyle sınıflandırılmaktadır.
 Gerçek bombacılar, gerçek bir uyarıda bulunmaya çalışmaktadırlar,
 Düzeneğin bulunmasını isteyen potansiyel şantajcılar,
 Operasyonları kesintiye uğratmaya çalışan rahatsızlık verici kişiler,
 Uçuşu geciktirmeye çalışan, uçağa geç kalmış olan yolcular; ve
 Zihinsel olarak rahatsızlığı bulunan kişiler.
13.1.3. BOMBA TEHDİTLERİNİN YÖNTEMLERİ
Bomba tehditlerinde nasıl bulunulmaktadır?
En yaygınları şöyledir:
 Yazılı olarak (mektupla ya da elektronik olarak),
 Şahsen; ve
 Sözlü olarak (genellikle telefonda)
İstatistikler
Geçmişte meydana gelmiş olan bomba tehditlerinin istatistiksel analizi şunları ortaya koymaktadır:
 Bomba tehditlerinin %98’i sahtedir; ve
 Patlayan bombaların %2’sinden daha azı bir tehdidin/uyarının ardından meyd ana gelmiştir.
13.1.4. BOMBA TEHDİTLERİNİN COĞRAFYAYA GÖRE FARKLILIKLARI
Bir ülkenin kültürü, onun içinden çıkan bombacıların karakteristik özelliklerini de
etkilemektedir:
 Bomba imal etme kapasitesine sahip kişiler,
 Malzemelerin erişilebilirliği,
 Hukuki yaptırımların tepkisinin etkinliği; ve
 Bomba tehdidinde bulunma eğilimi,
Bazı örnekler ise şunlardır:
 Birleşik Krallık (İngiltere) – Patlamış olan bombaların ezici orandaki çoğunluğu bir uyarının
ardından yaşanmıştır. (İrlandalı teröristler şifreli bir kelime kullanmaktaydı)
 Güney Afrika – 20 yıl boyunca sadece bir uyarı yapılmıştır
 Asya – Bali, Manila, Jakarta ve Türkiye’de meydana gelen bombalamalarda: Hiçbir uyarı
yapılmamıştır; ve
 Irak – hiçbir uyarıda bulunulmamıştır.
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13.1.5. BOMBA TEHDİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bomba tehditleri üç türde sınıflandırılmaktadır:
 Aldatmaca
 Spesifik olmayan; ve
 Gerçek
Analiz ya da Değerlendirme;
Bir bomba tehdidinin analiz edilmesi, eğitimli bir personel ekibi tarafından eldeki bilgiler temelinde
aşağıdaki amaçlarla yapılmaktadır:
 Çalışmalarda yaşanabilecek kesintileri minimuma indirmek
 İnsanların ve malların emniyetini sağlamak; ve
 Uygun eylem yöntemini belirlemek.
Değerlendirme sübjektif bir süreçtir. Kesin mutlak doğrular yoktur. Amaç tehdidin inanılırlığını
değerlendirmek ve böylece onun gerçek olup olmadığını belirlemektir. Bu değerlendirme Kriz
Yönetim Ekibi tarafından yerine getirilmektedir ve CMT Pozitif Hedef Tanımlama ya da PTI olarak
bilinen analiz yöntemini kullanmaktadır.
13.1.6. GERÇEK TEHDİTLERİN GÖSTERGELERİ
Analistlerin kullandığı birkaç gösterge bulunmaktadır.
Bu göstergeler şunları içermektedir:
 Düzeneklerin ön yerleştirmelerine dair kanıtlar,
 Arayan kişi tarafından verilmiş olan şifreli bir kelime,
 Hazırlanmış bir ifadeden okuma,
 Üçüncü bir kişiye teslim edilmiş, örneğin: gazete,
 Bombanın mekanizmasının kesin bilgisi, örnek olarak: Bileşeni ya da tam olarak bulunduğu
yer,
 Tahliye gerekliliği üzerinde ısrar etme; ve
 30 – 90 dakikalık infilak etme süresi.
13.1.7. BİR BOMBA TEHDİDİNİN ORTADAN KALDIRILMASI
Bir bomba tehdidi alındığı zaman önümüzde birkaç seçenek bulunmaktadır:






Tehdidin bir aldatmacadan ibaret olduğunu varsaymak ve hiçbir şey yapmamak
Tehdidi gerçek ya da spesifik olmayan olmayan bir tehdit olarak sınıflandırmak.
Personeli alarm durumuna geçirmek;
Düzeneği aramak; ve
Tahliye işlemi: (Tam tahliye ya da Kısmi tahliye)

13.1.8. BOMBA İHBARININ REAKSİYON AŞAMALARI
 Bomba ihbarının alınması
 Bomba ihbarının rapor edilmesi
 Tehdit değerlendirmesi
 Tedbir alınması
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13.1.9. BOMBA TEHDİDİ DURUMUNDA İZLENECEK PROSEDÜRLER
Yazılı tehditlerin posta yolu ile, kurye ile ya da şahsen elden iletildiği durumlarda, personel delilleri
koruma konusunda eğitimli olmalıdır, notun ellenmesini asgariye indirmeli ve bilgiyi derhal analiz
edilmesi amacıyla güvenliğe iletmelidir.
Şayet tehdit telefon yolu ile alındıysa, personel şunları yapma konusunda eğitilmiş olmalıdır.
 Sakinliğini korumak,
 Mümkün olduğunca sessiz bir şekilde bir iş arkadaşının dikkatini çekmeye çalışmak,
 Telefonda karşıdaki kişiyle aralarında geçen konuşmanın detaylarını kayıt altına almak
(kontrol listesini kullanın),
 Bir ses kayıt cihazı kullanmak, ya da tehditte bulunan kişinin kullandığı kelimeleri aynen not
etmek,
 Arayan kişiyi mümkün olabildiğince uzun bir süre hatta tutmaya çalışmak,
 Karşıdakine sorular sormak,
 Hattı açık tutmak, BEKLEMEYE ALMAMAK,
 Yerinde kalmak; ve
 Güvenlik güçlerini bilgilendirmek.
Daha fazla bilgi edinebilmek amacı ile, arayan kişiyi hatta tutmaya çalışın ve böylece yapılan
aramanın takip edilmesini kolaylaştırmaya çalışın, personel arayan kişiye aşağıdakileri sormalıdır:
 NE ZAMAN – bomba ne zaman patlayacak?
 NEREDE– bomba nerede patlayacak?
 NE– bomba görünüm olarak neye benziyor?
 NASIL – bomba düzeneği nasıl çalışmakta? Onu harekete geçirecek olan şey nedir?
 NEDEN– bunu neden yapıyorsun? ; ve
 KİM– kimsin sen?

Öncelikli Sorular
Düzeneğin Türü?
Gizlendiği yer ve gizleme şekli?
Ne zaman patlayacak?
Kullanılan patlayıcı maddenin
türü?
Patlamadan nasıl emin
olabiliyor?
13.1.9.1. İHBARCIYA SORULACAK EK SORULAR
 Nereden arıyorsunuz ?
 İsminiz ve telefon numaranız nedir ?
 Size neden inanayım ?
 Bu şekilde neyi başarmayı amaçlıyorsunuz
 Bu hareketin davanıza yardımcı olacağına neden inanıyorsunuz ?
 Aileniz bu yaptığınız şeyi bilse ne hisseder?
 Birçok masum insanın söz konusu olduğunu biliyor musunuz?
 Size hiçbir zarar vermedilerse bunu neden yapıyorsunuz?
 Ne kazanmayı umuyorsunuz ?
 Neden bu uçağı seçtiniz?
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Bomba tehdidini alan kişiye yardımcı olabilmek amacıyla, kurum mutlaka personelin yanında basit
bir bomba tehdit formu (örneği verilmiştir) bulundurulmasını ve her an buna erişilebilir olmasını
sağlamalıdır.
SESİNİN
TARZ
ARKA PLAN SESLERİ
• Hızlı
• Gürültülü
KARAKTERİ
• Bağırarak
• Yavaş
• Sessiz
• Yumuşak
• Anlaşılır
• Tren sesi
• Yüksek sesli
• Anlaşılmaz
• Müzik sesi
• Ciddi
• Kekeme
• Sesler
• Tırmalayıcı
• İyi telaffuzlu
• Mutfak gürültüsü
• Temiz
• Uçak sesi
DAVRANIŞ
• Sarhoş
• Tehditkar
• Hayvan sesleri
• Genizden
• Sakin
• Ofis makinesi sesleri
• Boğuk
• Sinirli
• Genel makine sesleri
• Mantıklı
AKSAN
• Trafik gürültüsü
• Yerel
• Mantıksız
• Sosyal ortam
• Bölgesel
• Tutarlı
• Yabancı
• Tutarsız
• Hiçbiri
• Kasıtlı
• Duygusal
• Açık
• İyi huylu
• Tanıdık
Bulunan nesnenin bomba olduğuna veya patlayıcı içerdiğine dair en ufak bir şüphenin olması
durumunda can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tedbir alınarak, havameydanı Emniyet birimi ile
irtibata geçilerek, uzman personelin olay yerine gelmesi sağlanır.
 Diğer kişilerin yaklaşmasını önlemek için, bombanın çevresi güvenlik kordonuyla sınırlanır
veya çevredeki malzemeler kullanılarak bir sınır oluşturulur.
 Cep telefonu gibi sinyal yayan elektronik cihazlar kullanılmaz.
 Güvenlik görevlileri gelene dek olay yerinde güvenli bir mesafede beklenir, yetkililere bilgi
aktarımı yapılır.
 Bomba imha uzmanı gelinceye kadar çevreden bilgi toplayarak bilgileri bomba imha
uzmanına aktarınız,
 Bomba imha uzmanının direktiflerine göre hareket ediniz,
 Şüpheli paketi sahibine açtırınız.

SAHİPSİZ NESNE
Hava aracında sahipsiz herhangi bir eşyaya rastlanması durumunda, havacılık işletmesinin özel
güvenlik personeli tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, eşya bulunduğu yerden
oynatılmadan teknik ekipman kullanılarak kontrol edilebilir. Tehdit içerdiğine dair en ufak bir
şüphenin olması durumunda can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tedbir alınarak, havameydanı
Emniyet birimi ile irtibata geçilerek, uzman personelin olay yerine gelmesi sağlanır. Tehdit
içermediği tespit edilirse, kayıp/buluntu eşya olarak değerlendirilir.
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Diğer yerlerde bulunan sahipsiz nesneler, yetkililere bildirilir.

ŞÜPHELİ BİR PAKETİ MUTLAKA HABER VERİNİZ VE KESİNLİKLE ONA
DOKUNMAYINIZ.
GİRİŞLERİN KONTROLLÜ OLDUĞU KAPILARIN DEVAMLI KAPALI OLMASINA
DİKKAT EDİNİZ.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havalimanlarında beklenmedik durum tedbirlerinin neler olduğunu, bu durumların nasıl
tespit edilebileceğini öğrendik. Gerçek tehditlerin göstergelerinin neler olduğunu ve bir bomba
tehdidinin ortadan kaldırılmasında hangi kriterlerin önemli olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Şüpheli bir

paket ile karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

a) Şüpheli paketin çevresinde telefon kullanılması
b) Şüpheli paketin üzerine su veya başka bir madde atılmaması
c) Şüpheli paketin üzerinin örtülmemesi
d) Şüpheli pakete dokunulmaması

2. Şüpheli bir paket ile karşılaştınız ve sahibine ulaşılamamış durumdadır. İlk önce ne
yapmalısınız?
a) Telefon ile 1111’i ararım ve paketin etrafında bir güvenlik çemberi oluştururum.
b) Paketin üzerinde herhangi bir bilgi olup olmadığını kontrol ederim.
c) Paketin sahibi varmı diye etrafta araştırma yaparım.
d) Paketi görmezden gelirim.

3. Acil bir durumda havalimanı içerisinde güvenlik birimlerine ulaşmak için aranması gereken telefon numarası
hangisidir?
a) 5555

b) 4444

c) 4545

d) 1111

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bomba tehditlerinin sınıflandırılması kapsamında
incelenmektedir?
a)
b)
c)
d)

Spesifik olmayan; ve
Gerçek
Aldatmaca
Hepsi

5. Bomba tehdit formunda bulunması gereken kriterler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)

Sesinin karakteri
Davranış
Aksan
Hepsi
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6. Bomba tehdidi durumunda izlenecek prosedürleri sıralayınız.

7.gerçek tehditlerin göstergeleri nelerdir, açıklayınız.

8, Beklenmedik durum tedbirlerinin amaçlarını sıralayınız.

9. Havaalanında sahipsiz duran bir nesne görüldüğünde ne yapılmalıdır?

10. 5N1K açılımını yapınız.

1)a, 2)a, 3)d, 4)d, 5)d

232

14. HAVA ARAÇLARININ KORUNMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

Hava araçlarının korunması
Olayların yönetimi
Bomba tehdidi olduğu zaman izlenecek prosedürler
Olay yerini bozan faktörler
Muhtemel Harekat Tarzı Planları ve Önlemler
Sivil havacılıkta kullanılan terminoloji ve kısaltmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Havaalanında buluna veya seyir halinde olan araçların güvenliği nasıl sağlanır?
Hava aracında bomba tehditi olduğunda izlenecek prosedürler nelerdir?
Olay yerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Hava araçlarının korunması

Hava
araçlarının
meydanlarında
korunduğunu bilir.

Bomba tehdidi olduğu
zaman izlenecek prosedürler

Hassas noktalar ve bomba
tehdidi
olduğu
zaman
Bölüm içerisinde yer alan
izlenecek
prosedürleri konu incelenmesi ile
sıralar.

Olay yerini bozan faktörler

Olay yerini bozan faktörleri
Bölüm içerisinde yer alan
bilir.
konu incelenmesi ile

hava
nasıl Bölüm içerisinde yer alan
konu incelenmesi ile
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Anahtar Kavramlar
Hassas nokta
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Giriş
Bu bölümde, havaalanı güvenliğinin önemi ve işleyişi ele alınmıştır.
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14. HAVA ARAÇLARININ KORUNMASI
Uçaklara yetkisiz kişilerin yaklaşmasına mani olmak için, hava meydanının durumu, alanda bulunan
uçakların miktarı ve mevcut tehlike ile tehdit göz önünde tutularak, PAT sahasının etrafı geçişe engel
olacak şekilde fiziki manialarla kapatılır, geçişe ancak tespit edilen kapılardan kontrollü olarak izin
verilir. PAT sahası etrafındaki fiziki manialar devriye, sabit nöbetçi ve teknik sistemlerle kontrol
altında tutulur, görüş kabiliyeti düşük olan yerler, uçuş emniyetini tehlikeye düşürmeyecek tarzda
ışıklandırılır. PAT sahası sürekli kontrol altında tutularak, sahaya yetkisiz, uçağa görevsiz kişilerin
yaklaşması önlenir. Hava taşıtına giren ve çıkan yolcu, bagaj ve kargo malzemeleri kontrol altında
tutularak, birbirine karışması ve yetkisiz kişilerin bunlarla teması önlenir. Uçak park halinde
bulunduğu sürece, hava yolu şirketince gözetimi sağlanıp, ikram malzemelerinin yüklenmesine,
ikmal, bakım ve temizlik hizmetlerine nezaret edilir. Uçuş öncesi yolcu ve bagaj alınmadan, uçak içi
ve gerekli yerler aranacak, şüpheli veya uçakta bulunmaması gereken bir madde ile karşılaşıldığında
güvenlik birimlerine haber verilecektir. VIP uçaklarının korunması Hava Meydanı Şube
Müdürlüğü’nce yapılır.
Genel maksatlı uçuş faaliyetleri için kullanılan uçaklar, PAT sahalarının belli bir bölümünde, ulusal
havacılık faaliyetlerinden ayrılmış olarak kontrol altında tutulur. Ayrıca, bu tür uçuş faaliyetlerinde
MSHGP’nın 12. Eki olan “Ulusal Havacılık Faaliyeti Dışında Kalan Genel Havacılık Faaliyetleri ve
Küçük Hava Meydanları ile İlgili Uygulama Prensipleri”ne göre gerekli tedbirler alınır.
Havayolu kuruluşlarınında uçakların korunması ile ilgili sorumlulukları vardır. Hava aracı içine
herhangi bir patlayıcı madde veya silahın bırakılmasını veya gizlenmesini önlemek, Park halindeki
uçaklara yetkisiz kişilerin girmesi önlemek, Temizlik ve ikram malzemelerinin yüklenmesi esnasında
uçakta bir nezaretçi bulundurmak, Uçağın yolcu/bagaj/kargo almadan önce hava aracı güvenlik
araması yapmak.
Hava aracı güvenlik araması; Hava aracı inişten hemen sonra yolcularını ve yükünü boşaltıp yeni
yolcu alıp dönecekse veya transit duraklama yaptı ise yeni yolcu ve yük almadan önce veya ilk
seferini yapmadan önce aşağıdaki bölümleri kapsayan hava aracı güvenlik araması gerçekleştirilir.
Bu kontrol, hizmet sağlayıcılar (ikram, temizlik vb.) uçakta iken de yapılabilir.
Uçağın içinde: Baş üstü dolapları, Tuvaletler, Galeler, Çöp kutuları, Dolaplar, Koltuk arkaları,
Koltuk cepleri, Koltuk altındaki alanlar, Mürettebat malzeme dolapları ve bölümleri, Kabin ve
kokpitteki diğer bölümler, Can yelekleri torbalarının %5 ila %10’u rastgele usulle kontrol edilir.
Uçağın dışında: Uçak altı bölmesi, uçak altı bölmesindeki cisimler servis panelleri, servis
kompartımanları, teker yuvalarında bu bölmelere ait olmayan nesnelerin tespit edilmesi amacıyla
incelenir. Transit uçuşlarda uçak altı bölmesi, yolcu bagaj eşleşmesi yapılmış bagajların ve kargonun
bütünlüğünü sağlamak üzere yetkisiz erişimlere karşı ve yetkisiz nesnelerin konulmamasını sağlamak
üzere korunur. Aramalar, bu konudaki eğitim almış olan, hava yolu şirketi personeli veya hizmet
aldığı kuruluş personelince yapılır ve bu aramanın kaydı 24 saat veya uçuş süresince tutulmalıdır.
Arama kaydı şu bilgileri içerir; uçuş numarası, varış noktası, bir önceki çıkış limanı, hava aracı
güvenlik aramasının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, hava aracı güvenlik aramasının
tamamlanma tarihi ve zamanı, hava aracı güvenlik aramasından sorumlu kişinin ismi ve imzası
bulunmalıdır.
Bu kontrollerde tespit edilen sahipsiz eşyalar ve bagajlarla ilgili olarak; Hava aracı güvenlik arama ve
kontrollerine, yaşanacak herhangi bir olayda sorumluluk havacılık işletmesinde olmak kaydıyla; 5188
sayılı kanunun 7. maddesi (k) bendi çerçevesinde hava aracında sahipsiz herhangi bir eşyaya
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rastlanması durumunda, havacılık işletmesinin özel güvenlik personeli tarafından gerekli güvenlik
tedbirleri alınarak, eşya bulunduğu yerden oynatılmadan teknik ekipman kullanılarak kontrol
edilebilir. Tehdit içerdiğine dair en ufak bir şüphenin olması durumunda can ve mal güvenliğine
yönelik her türlü tedbir alınarak hava meydanı emniyet birimi ile irtibata geçilerek uzman personelin
olay yerine gelmesi sağlanır. Bu konu ile ilgili Personel eğitimleri gerçekleştirilmeli, Hava yolu
işletmecisi, hava aracı güvenlik kontrolü ve hava aracı güvenlik aramasını gerçekleştiren personelin
bu görevlerini yerine getirmek üzere MSHGP’ında ve SHT 17.2’de yer alan uygun eğitimlerden
geçmelerini ve kontrol edilen hava aracı tipi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamalıdır.
Uçaklarda uygulanacak kokpit güvenliği ile ilgili olarak onaylı azamı kalkış ağırlığı (MTOW) 45500
kg dan veya onaylı azami koltuk kapasitesi 50’den fazla olan tüm yolcu uçaklarının kokpit
güvenliğini teminen uçuş sırasında kilitli veya kapalı tutulmasına imkan verecek şekilde kokpit
kapıları ile teçhiz edilmeleri ve kapının uçuş sırasında her iki pilot tarafından da kontrol edilebilir
şekilde kapatılarak hava yolu işletmelerince güvenliği sağlanır. Bu amaçla, Uçak temizliğine nezaret
işlemleri ile ilgili olarak; Temizlik maksadıyla hava taşıtına girecek personeli tek tek aramak,
temizlik malzemelerini kontrol etmek, temizlik işçilerinin giriş kartlarını kontrol etmek, faaliyetlerini
gözlemek, faaliyetleri bittikten sonra hava taşıtını terk etmelerini sağlamak, aranması yapılmış ve
temizlenmiş uçağı, uçak mürettebatına teslim etmek, riskli durumlarda uçak temizliğini gözetim ve
denetim altında yapmak gibi hususlarda uçak güvenliği açısından önemlidir.
Uçağa alınacak ikram ve satış malzemelerine nezaret işlemleriyle ilgili olarak; İkram
malzemelerini satın aldıkları kuruluştan belirli bir güvenlik standardını talep etmek ve uçağa
yüklenen ikram malzemelerinin güvenlik kontrolünü yapmak, ikram ürünlerinin imalat noktasında
denetimlerini sağlamak, kutulanması ve paketlenmesine nezaret etmek, hava taşıtına götürülecek
şekilde muhafaza kutularına konmasını sağlamak ve bunları mühürlemek, İmalat noktasından itibaren
hava taşıtına kadar, nakliyesini sağlamak ve uçak personeline teslim etmek uçakta yapılacak satışa ait
satış malzemelerini, uçağa alınmadan önce kontrol etmek.
Park halindeki uçağa nezaret işlemleriyle ilgili olarak; Hava taşıtının hava meydanında, yerde
bulunduğu süre içinde gözetilmesini sağlamak, riskli ve özel durumlarda uçak başında güvenlik
görevlisi bulundurmak, uzun süreli kalışlarda kapılarını kilitli tutmak, uçak çevresine ve altına
yetkisiz kişilerin yaklaşmasını önlemek park halindeki hava aracından yolcu merdivenleri ile kargo
yükleme ve boşaltma araçlarını hava aracından uzaklaştırmak, park halinde çalışır vaziyette bulunan
ve teknik bakımları yapılan uçaklara yetkisiz kişilerin giriş çıkışını önlemek amacıyla uçak başında
görevli bulundurmakta uçak güvenliği ile ilgili alınacak olan tedbirlerden bazılarıdır.
14.1. OLAYLARIN YÖNETİMİ / ARANACAK BÖLGELER
Havalimanlarında uygulanan temel güvenlik düzeyi önlemlerinin arttırılması ile ilgili beklenmedik
durum planlaması, tehdit seviyesi gerektiriyorsa ilave güvenlik kaynakları düzenlemelerini
içermelidir: Bu düzenlemeler aşağıdakileri içermelidir:
 Gerek havalimanında gerekse havalimanı dışında risk altında olduğu düşünülen tesislerde
devriye gezmek üzere uygun ulaşım ve haberleşme donanımına sahip, ilave eğitimli güvenlik
kuvvetlerinin temini;
 Yolcuların, kabin ve ambar bagajı ve havalimanı personelinin aranması için kullanılan
mevcut güvenlik sistemlerinin arttırılması amacıyla ilave güvenlik donanımlarının kısa süreli
ihbar il alınabilmesinin temini;
 Havalimanı yerel alanında veya içinde bir güvenlik olayı durumunda derhal yardım
sağlanması için yerel polis birimleri ve acil servislerle koordinasyon.
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14.2. HAVALİMANI ÇEVRE KORUMASI
Havalimanı çevresi ile havalimanını dıştan çevreleyen alan üzerinde gözetim yapılması,
havalimanının dışından uçak, havalimanı tesis ve binalarına yöneltilecek yer esaslı saldırılara karşı
korunma için gerekli olabilir. Bu gözetim işlemi gerek yeterince donanımlı güvenlik personelince
havalimanı çevresinde devriye gezilmesi ve gerekse kapalı devre televizyon sistemleri ile diğer taciz
tespit aygıtlarının kullanımı vasıtasıyla önceden inşa edilmiş olacak gözetim direklerinden
yürütülebilir. Ağaçlık alanlar, park yerleri ve bu gibi sabotajcılara kolaylıkla gizlenebilecek yer temin
eden bölge ve alanlar ile uçakların iniş ve kalkış istikametleri üzerindeki alanlara özellikle dikkat
edilmelidir.
Kamu yolları üzerinden geçen pist ve taksi yollarının kullanılan saldırı durumlarında uçak hassa bir
nokta olabilir, ve bu noktalardan yapılacak bir saldırı riskini azaltmak için ilave fiziksel güvenlik
önlemleri düşünülmelidir.
14.3. ACİL DURUM ÇEVRE ÇIKIŞ NOKTALARI
Havalimanı çevre çitinde, “kaza kapıları” olarak da adlandırılan, havalimanı dışındaki uçak
kazalarına acil servislerin süratle sevk edilmeleri için kullanılan acil çıkış kapıları sağlanmaktadır. Bu
kapılar, çitin bütünlüğü ve standardını koruyacak şekilde yapılmalı ce kullanılmadığında kilitli
tutulmalı, koruma görevlileri ile korunmalı veya sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Kilit
sistemlerine kırılabilir kırılabilir linklerin takılması, güvenliğe zarar vermeden acil çıkışlara olanak
tanınması için uygun bir araçtır. Uzak çıkış noktalarına taciz tespit sistemlerinin takılmasına dikkat
edilmelidir.
14.4 HASSAS NOKTALAR
Hassas nokta, bir havalimanında bulunan ya da havalimanına bağlı olan ve hasar gördüğünde veya
imha edildiğinde, havalimanının işlerliğine ciddi zarar verecek olan tesis anlamındadır. Dolayısıyla,
kontrol kuleleri, muhabere tesisleri, telsiz seyrüsefer destekleri, güç trafoları, ana ve ikincil güç
teminleri ve havalimanındaki ve havalimanın dışındaki yakıt tesisleri hassas noktalar olarak telakki
edilmelidir. Bozulması halinde uçağa yanlış sinyal verebileceğinden, haberleşme ve telsiz seyrüsefer
destekleri, yüksek güvenlik seviyesinde korunmalıdır.
Bu tesislerin fiziki güvenlik önlemleri ve taciz tespit sistemleri ile yeteri kadar korunamadığı
durumlarda, bu tesisler ilgili bakım teknisyenleri veya güvenlik personeli tarafından sık sık kontrol
edilmelidir. İçinde insan bulunan tesislerde sıkı giriş kontrol önlemleri uygulanmalı ve tesise girişte
geçerli kimlik kartlarının gösterilmesi zorunlu koşulmalıdır.
14.5 BOMBA TEHDİDİ OLDUĞU ZAMAN İZLENECEK PROSEDÜRLER
14.5.1. Giriş
Bomba tehdidi olduğu zaman izlenecek prosedürleri tehdidin oluştuğu yer açısından 3 ana başlık
üzerinde incelemek gerekir
Bunlar:
1- Terminal içerisinde veya dışında tespit edilen herhangi bir bomba düzeneği esnasında,
2- Giriş esnasında X-Ray cihazından geçen kişinin üzerinde veya bagajında tespit edilmesi halinde,
3- Uçak içerisinde bomba tespit edilmesi veya bu yönde herhangi bir ihbarın yapılması halinde
uygulanacak prosedürleri ayrı ayrı incelemekte fayda vardır.
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14.5.2. Terminal İçerisinde Veya Dışında Tespit Edilen Bombalara Müdahale Sırasında veya
Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme İşlemleri de Diğer personelin Uyması Gereken Kurallar
14.5.3. Yöneticinin Yapması Gereken Görevler:
1- Olay yerine resmi ve sivil ekip sevk ederek, bombanın etki alanının veya patlama merkezi ve
çevresinin boşaltılmasını sağlamak.
2- Bomba İmha Ekibinin bilgilendirilmesi ve olay yerine gönderilmesi sağlanmalıdır.
3- Bomba İmha Ekibinin olay yerine gelmesine kadar geçen süre içinde, hiçbir personelin veya
vatandaşın bombanın etki sahasına girmesine veya yaklaşmasına müsaade edilmemelidir.
4- Patlamış ya da patlamamış bombalara müdahale veya inceleme işlemlerinde bulunacak bomba
uzmanlarına, yöntem ve tekniklerinin uygulanması konusunda görev süresince herhangi bir
yönlendirme veya baskı yapılmamalı, rahat çalışması sağlanmalı ve güvenlik gerekçesiyle vereceği
direktifler derhal uygulanmalıdır.
14.5.4. Resmi ve Sivil Ekiplerin Yapması Gereken Görevler:
1- Bombanın bulunduğu veya patlamanın olduğu bölgeden kişi veya kişiler güvenli bir şekilde ve
derhal uzaklaştırılmalıdır.
2- Olay yerini durumuna veya Bomba Ekibinin taleplerine bağlı olarak, çevre yol ve güzergahlar
trafiğe kesinlikle kapatılmalıdır.
3- Olay yerinde bombayı gören, bombanın yerleştirildiği yeri ya da patlamanın olduğu yeri veya en
son durumunu bilen, olay yerini tanıyan ya da şüpheli paket ve bombaları olay yerine getiren,
taşıyan, yerleştiren veya yanından uzaklaşan şüpheli kişi veya kişileri gören ya da yaptığı çalışmaları
tarif edebilen, bütün görgü tanıklarının tespiti yapılarak, Bomba Uzmanlarının olay yerine
geldiklerinde, yapacakları müdahale ile ilgili olarak ihtiyaç duyacakları bilgilerin elde edilmesi
amacıyla, emniyetli bir mesafede hazır bulundurulmaları sağlanmalıdır.
4- Patlamanın olduğu veya ihbarın alındığı andan itibaren, çevrede şüpheli şahıs araması yapılmalı ve
ayrıca bomba ekibi gelene kadar bölgede ikinci bir şüpheli paket olup olmadığı yönünde belirleyici
kontroller yapılmalıdır.
5- Patlamanın büyüklüğüne ve olay yerinin önemine bağlı olarak meraklı halkın, basın mensuplarının
veya ölen, yaralanan kişilerin yakınlarının ya da mal sahiplerinin yaklaştırılmaması ve gerekli
güvenliği sağlanabilmesi için en az 100 m’lik alanda çevre emniyet kordonu alınmalıdır.
6- Bomba Uzmanlarının olay yerinde araçlarını park ederek oluşturacakları müdahale merkezinde,
gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla resmi veya sivil görevliden oluşan en az iki personel
görevlendirilmelidir. Söz konusu görevliler müdahale merkezi veya Bomba Ekip Otosu yakınına
kesinlikle kişi veya kişilerin yaklaşmasını önleyici tedbirler almalıdır.
7- Patlamış ya da patlamamış bombalara müdahale veya inceleme işlemlerinde bulunacak bomba
uzmanlarına, yöntem ve tekniklerinin uygulanması konusunda görev süresince herhangi bir
yönlendirme veya baskı yapılmamalı, rahat çalışması sağlanmalı ve güvenlik gerekçesiyle vereceği
direktifler derhal uygulanmalıdır.
14.6. OLAY YERİNİ BOZAN FAKTÖRLER
 Üst Rütbeli ve Görevli Personel
 Olay Yerine Gelen Meraklı Kişiler
 Mağdur ve Mağdur Yakınları
 Basın Mensupları
 Sanık ya da İşbirlikçileri
 Hava Şartları
242

 Sağlık Görevlileri, Doğalgaz, TEK ve İtfaiye Görevlileri
 Psikolojik Faktörler
 Hırsız ve Yağmacılar
14.7. Terminale Giren Şahısların X-Ray Cihazından Geçtikleri Esnada Üzerlerinde Veya
Bagajlarında Bomba Düzeneği Tespit Edilmesi Halinde Uygulanması Gereken Prosedür.
14.7.1. X-Ray Grubu Personeli Görev ve Sorumlulukları
Burada yapılması gereken uygulamalar aşama aşama şunlardır.
1- Monitör görevlisi ekranında patlayıcı bir madde veya düzenek tespit ettiğinde valizi X-Ray cihazı
içerisinde tutmak amacıyla, valiz akışını durdurmak üzere klavye üzerindeki kırmızı ‘’ Acil
Durdurma Düğmesi ‘’ ne basar.
2- Zaman kaybetmeksizin grup elemanlarına işaret diliyle bilgi verip yolcu akışının durmasını sağlar.
3- Monitör görevlisi durumu derhal Nokta Amirine ve Grup Şeflerine bildirir.
4- Yönlendirme görevlisi yolcu akışını keserek yolcuları başka bir bölümdeki X-Ray cihazlarına
yönlendirir.
5- Daha sonra bölgesinde bulunan emniyet şeridini 10 m çapta çekerek bölgenin emniyetini alır.
6- Üst tarama görevlisi yolcu bagaj eşleşmesini sağlamasıyla beraber yolcunun bagajıyla buluşmasını
engeller ve yolcuyu kontrol altında tutar.
7- Bagaj kontrol görevlisi ise yolcunun dengesiz hareketlerde bulunmasını, çevreye zarar vermesini
ve bölgeden ayrılmasını engeller. Aynı zamanda yolcunun yanında başkalarının da olup olmadığını
araştırır.
8- Kontrol Noktası Amiri bölgeye ulaştığında yolcuyu kendisine teslim eder.
14.8. UÇAK İÇERİSİNDE BOMBA TEHDİTLERİNE MÜDAHALE
Uçak içerisindeki bomba tehditine veya bu yönde yapılmış bir ihbar olması sonucu uygulanacak
prosedürle ile ilgili yapılacaklar için İCAO Doküman 8973’ün Ek 18’ine bakmak gerekiyor.
14.8.1. Uçağa Yönelik Bomba Tehditlerine Müdahale
14.8.1.1. Yerde Bulunan Uçağa Yönelik Bomba Tehditleri
Bir uçakla ilgili bir bomba tehdidi ya da ikazı uçak hala yerde iken alındığında ve ikaz
değerlendirildikten sonra, havalimanı işletmecileri havalimanı idareleri ile görüşerek:
Tüm yolcu ve mürettebat ile tüm kabin bagajını merdivenlerin veya setlerin kenarına boşaltmalıdır.
Kaçış kapıları sadece çok acil durumlarda kullanılmalıdır;
 Uçağı, tecritli park konumu gibi uzak bir yere çekmeli;
 Tüm yolcuları ve kabin bagajlarını tecrit edip aramalı ve mürettebat mensupları, ambar
bagajı, kargo ve hizmet malzemeleri kontrol edilip/aranıncaya, taranıp emniyetli oldukları
tespit edilinceye kadar ayrı bir bölgede tutmalı;
 Tüm ambar bagajını boşaltmalı ve yolculardan bagajlarını bulmalarını istemeli ve sonra da
tüm bagajları tekrar yüklemeden önce aramalı veya kontrol etmeli;
 Tüm kargoyu boşaltmalı, tekrar yüklemeden önce aramalı ya da kontrol etmeli;
 Yiyecek malzemelerini boşaltıp kontrol etmeli;
 Uçağı aramalıdır.
243

14.8.1.2. Uçuş Esnasında Uçağa Yönelik Bomba Tehditleri
1. Bomba tehdidi uçuş halindeki bir uçak ile ilgili olduğunda ve tehdit olumlu olarak
değerlendirildikten sonra uçak işletmecisi, tehdit ve bomba aygıtı ve ne yapılacağı konusu ile ilgili
bilgi vermek için doğrudan ya da hava trafik servisleri ünitesi kanalıyla kaptan pilot ile irtibat
kurmalıdır.
2. Kaptan pilot söz konusu bilgileri aldıktan sonra, uçuşta mevcut ise mürettebat mensuplarının uçağı
gizli ve yolcuların paniğe kapılmalarına sebebiyet vermeyecek şekilde aramasını istemelidir.
3. Bomba tehdit tayininin, uçakta bir bomba olma ihtimalinin olmadığını gösterdiği ancak uçak
işletmecisinin ya da kaptan pilotun, örneğin su üzerinden uzun bir uçuştan önce, ihtiyatlı olmak
istediği durumlarda, uçak emniyetli olarak iniş yapılabilecek bir hava meydanına saptırılmalıdır.
Uçak indikten sonra, yukarıda yerde bulunan bir uçağa yönelik tehditler ile ilgili olarak açıklanan
önlemler alınmalıdır.
4. Uçakta bir bomba olduğuna kanaat getirmesi için kaptan pilotun makul gerekçeleri varsa, özellikle
fazla kalabalık alanlarda, yerde bulunan insanların uçaktaki bombanın patlaması durumunda maruz
kalacakları potansiyel etkiler düşünülmelidir. Aşağıdaki kılavuz bilgilerde açıklanan önlem
alınmalıdır:
 Acil durumun niteliği belirtilerek ATS birimine uçak acil durumu bildirilmeli ve uçak rotası,
emniyetli olarak indirilebilecek en yakın sivil ya da askeri hava meydanına saptırılmalıdır.
Belirlenen en yakın uygun hava alanı rotasında yoğun nüfusun olduğu yerleşim alanları
olmamalıdır.
 Uçağın, yoğun nüfusun olduğu bir bölge üzerinden geçerek iniş yaklaşmasını yapmak
zorunda olması durumunda, uçağın söz konusu hava meydanına inişine yürürlükteki acil
durum prosedürlerine göre izin verilmelidir. Uçağın havadaki süresi, başka bir hava
meydanına yönlendirilmesi için uzatılmamalıdır.
 Acil iniş yapılamıyorsa, ATS birimi ya da Devletin bomba imha uzmanları ile kara bağlantı
hattı sağlayacak diğer bir yer istasyonu ile telsizden irtibat sağlanarak uzman yardımı
alınması düşünülmelidir. Uçak ile ATS birimleri arasındaki telsiz haberleşmelerinin
dinlenilmesi olasılığı dikkate alınmalıdır. Uçak telefon muhabere araçları ya da dijital cep
telefonlarının kullanımı düşünülmelidir.
 Kaptan pilot, yolcular arasında bomba imha (BD) ya da patlayıcı mühimmat imha (EOD)
uzmanlığına sahip yolcu olup olmadığının gizli şekilde tetkik edilmesini de düşünebilir. Diğer
yolcuların paniğe kapılmaları ihtimalinin azaltılması için sadece bu beceriler ile ilgili
belirtilerden yararlanılmalıdır. Yolcuların bu şekilde becerilerinin olduğu yönündeki
ifadelerine ihtiyatla yaklaşılmalı ve mümkünse bu tür yolcuların geçmişi, uçağın irtibat
halinde olduğu ATS birimi veya yer istasyonu kanalıyla kontrol ettirilmelidir.
5. Yukarıdaki kılavuz bilgilere ilaveten, uçakta şüpheli bir patlayıcı aygıt bulunması durumunda
kaptan pilot:
 Şüpheli nesnenin hareket ettirilmemesi, şüpheli nesneye dokunulmaması ya da şüpheli
nesnenin açılmaması;
 Yolcuların mümkün olduğu kadar uzaklaştırılmaları, yolculardan emniyet kemerlerini
takmalarının ve başlarını koltuk arkalıklarının altında tutmalarının istenmesini;
 Portatif oksijen, alkol şişeleri ve ilk yardım çantalarının yerlerinden çıkarılmalarını ve yangın
söndürücülerin hazırda bekletilmesi talimatını vermelidir.
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6. Derhal iniş yapılabiliyorsa, madde yerinde bırakılmalı, polieten ile örtülmeli ve sonra da yastık,
battaniye, kaban ve diğer patlama emici maddelerle paketlenmelidir. Maddenin kendisi kuru
tutulmalıdır (dolayısıyla polieten) ancak etrafındaki eşyalar, yangın riskini azaltmak için ıslak
olmalıdır.
7. Derhal iniş yapılamıyorsa, kaptan pilot, yukarıda açıklandığı şekilde patlayıcı imha uzmanlarından
uzman tavsiyesi almalı ve özellikle şüpheli madde konumu uçak açısından gerçek bir tehdit arz
ediyorsa, şüpheli maddenin taşınmasını düşünmelidir. Uçak uçuş kılavuzları referansı, türe özgü en
az riskli bomba konumunu tanımlamalıdır. Şüpheli madde bir kapıda ise, kapının ortasında kabin
bagajı gibi sert, patlamayı zayıflatıcı malzemeden oluşan stabile bir platform oluşturularak şüpheli
madde bu platform üzerine konulabilir.
8. Bir uçağa konulan bir patlayıcı aygıtın çekme durumunda tetiklenen bir mekanizmaya bağlanması
ihtimali düşüktür. Yine de, şüpheli patlayıcı madde hareket edilecekse, aşağıdaki önlemler
alınmalıdır:
 Şüpheli madde açılmamalıdır; çekme ile tetikleme mekanizması olduğunu gösteren örneğin
şüpheli maddeyi uçak yapısına bağlayan bir bağlantı olup olmadığının belirlenmesi için,
şüpheli maddenin çekilebileceğinin temini için bir kontrol yapılmalı;
 Şüpheli madde yavaşça çekilmeli ve bulunduğu yükseklikte tutulmalıdır;
 Hazırlanan en az riskli bomba konumuna aynı yükseklikte konulmalı ve yukarıda açıklandığı
şekilde paketlenmeli ve uçuş esnasında ya da hızın kesilmesi ya da iniş esnasında hareket
etmesinin önlenmesi için uygun olarak sağlamlaştırılmalıdır.
Not 1.- Şüpheli maddedeki elektrik devrelerinin ayrılması ya da kesilmesini içeren hiç bir işlemin
yapılması girişiminde bulunulmamalıdır
Not 2.- Genel kural olarak, şüpheli paket ya da eşya, uçuş halindeki bir uçaktan yan kapı, acil çıkış
ya da ambar ağzından atılmamalıdır. Testler, böyle bir eylemin hava akışının şiddetli çarpma
etkisine maruz kalacağını göstermektedir. Bu şiddetli çarpma da, yakıt deposu ya da motora(lar)
yakın yerde patlamaya neden olabilir ve kontrolün kaybedilmesine uçağın imhasına neden olabilir.
9. Herhangi bir şüpheli madde bulunmazsa ve derhal iniş yapılamıyorsa, kaptan pilot, aşağıdakileri
değerlendirmelidir:
 Bir bomba tehdidi alınmış olmasına ve KIRMIZI olarak değerlendirilmesine rağmen, hemen
iniş gereksinimi ile gereksiz aceleden kaynaklanacak risk uçak arasındaki dengeyi
belirleyerek mümkün olduğu şekilde normal uçurulmalı
 Acil durum mesajı verilmeli ve uçak en yakın uygun hava meydanına yönlendirilmelidir.
Hava meydanın seçiminde, iniş performans gerekleri, yaklaşma destekleri, acil durum tesisleri
ve yoğun nüfusun bulunduğu bölgelere yaklaşma yolları yakınlığı dikkate alınmalıdır.
 İniş yapılması planlanan hava meydanında uygun yer önlemlerinin başlatılmasına olanak
tanınması için ATS birimine, uçuş istekleri konusunda tam bilgi verilmelidir.
 Kabin mürettebatı, olası acil durum inişi için hazırlanması konusunda bilgilendirilmeli ve
mürettebat oksijen/duman maskelerini olası kullanım için hazırlamalıdır.
 Operasyon olarak mümkünse, kabin basınç farkı, uçağın kabin irtifasına alçaltılması ile sıfıra
düşürülmelidir. Kabin irtifasını arttırmayın. Kabin irtifasını alçalma üst noktasına kadar
muhafaza edin. Asgari emniyet irtifa ve menzil özellikleri izin verdiğinde, uçağı 10000 ft
altına alçaltın.
 Uçak manevralarının en aza indirilmesi ve türbülansın önlenmesine çalışılması için gerekli
çaba gösterilmelidir.
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 Havada kalma süresinin asgariye indirilmesi için hızlı uçuş ile hava yüklerinin ve yakıt tankı
kopması durumunda hasarın asgariye indirilmesi için yavaş uçuş arasında seçim yapılırken
dikkatli olunmalıdır. Çoğu durumda, türbülans hava nüfuz hızı, makul bir uzlaşı olacaktır.
 Mümkün olan en kısa sürede uçak iniş konfigürasyonunun belirlenmesine dikkat edilmelidir.
 Uzağa park etme gerekleri ve yolcu merdivenlerinin derhal sağlanması ayrıntıları iniş hava
meydanından istenmelidir. Hava meydanına, yolcuların inişten sonra mümkün olduğu kadar
süratle rüzgarın tersi yönünde uçaktan en az 200 m uzağa götürülmesi gereği konusunda bilgi
verilmelidir.
10. Uçak, KIRMIZI ya da AMBER olarak tayin edilen bir bomba tehdidinin alınmasını müteakiben
iniş yaptığında, yolcuların (şartlar izin verdiğinde, kabin bagajları ile birlikte) asgari gecikme ile
uçaktan indirilmesi sağlanmalıdır. Yaşam kaybının ve yaralanmaların önlenmesi için gerekli acil
servisler sağlanmalı ve uçak, bir patlama durumunda insanlara veya tesislere tehlike yaratmayacak
bir yere park edilmelidir. Bu aşamadan sonra yerdeki bir uçağa yönelik bomba tehdidi önlemleri
uygulanmalıdır.
14.9. SAHİPSİZ MADDEYE RASTLANDIĞINDA İZLENECEK PROSEDÜRLER;
14.9.1. Giriş
ICAO Doc. 8973 Güvenlik El Kitabında sahipsiz madde ile karşılaşılması halinde ne yapılması
gereken işlemler şu şekilde anlatılmıştır.
Tüm personel, havalimanı terminalinde sahipsiz bırakılan veya terk edilen paket ve bagajların
patlayıcı aygıt veya diğer tehlikeli madde içerebileceği konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu
durumdaki tüm paket veya çantalar, şüpheli olarak değerlendirilmeli ve araştırılmak ve gerekiyorsa
emniyetli bir yere götürülüp imha edilmek üzere polis veya havalimanı güvenlik hizmetlerine
bildirilmelidir.
Kamu tarafından kullanılan kayıp eşya tesisleri, alınan veya muhafaza edilen bir maddede patlama
olması durumunda patlama etkisi minimum olacak şekilde yapılmalı ve içerde kimse olmadığında
kilitlenebilmelidir. Depolanmadan önce tüm maddelerin eğitimli personelce el ile veya X-ışınları
makinesi ile aranması sağlanmalıdır.
Doküman Annex X de ise hangi halde bagajların sahipsiz bagaj olarak değerlendirilmesi gerektiği,
her sahibinin yanında olmaması durumunun sahipsiz olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir.
Yine burada da sahipsiz bagajların bazı hallerde şüpheli paket olarak değerlendirilip ICAO Doküman
8973 Ek- 12 ye göre gerekli prosedürün uygulanacağı belirtilmektedir. Buna göre:

14.9.2. Annex X
14.9.2.1. Tanımlar
A. Sahipli bagaj: Hem yolcu hem de bagaj aynı uçakta yolculuk etmektedir.
B. Sahipsiz bagaj: Yolcunun aynı uçakta bulunmadığı durumdur.3 çeşittir:
a) Yolcu ya da acentası tarafından havayoluyla kargo şeklinde taşınması istenenler;
b) Uçuşla hiç ilgisi olmayan ve kargo olarak gönderilmeyen bagajlar;
c) Aşağıdaki sebeplerden dolayı, başlangıçta sahibi bulunan bagajın daha sonradan sahipsiz
duruma geçmesi:
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i) Yolcunun ve bagajının belirli bir uçuş için check-in’i yapıldığı halde, eşleşme
sağlanamaması veya yolcunun uçaktan indirilmesi dolayısıyla, bagajın yolcusuz olarak uçakta
bulunması;
ii) Yolcunun ve bagajının belirli bir uçuş için check-in’i yapıldığı halde, yanlış yönlendirme
veya yanlış uçağa yükleme dolayısıyla, bagajın sahibiyle aynı uçakta olmaması.
C. Menşe, bagajın taşınması amacıyla havayolu şirketine veya yetkili acentesına verildiği andan
itibaren yapılan işlemler hakkında bilgi verir...Bu bilgiler , bagajın neden ve nasıl yolcudan ayrıldığı
ile yolcunun ve bagajının o anki yeri hakkındaki araştırmaları içerir.
14.9.1.2. Uygulama
A. Havayolu şirketi tarafından kargo olarak kabul edilen bagaj, bilinmeyen kargo olarak
değerlendirilmeli, havayolu fişi düzenlenmeli ve güvenlik taramasından geçirilmelidir.
B. Tanımlanamayan bagaj şüpheli olarak değerlendirilmelidir. Böyle bagajlar, sahibi olan yolcu ve
bagaj güvenlik taramasından geçirilmeden taşınmamalıdır.
C. Aşağıdaki durumlar haricinde, yolcu uçağı kaçırır veya uçaktan indirilirse, yolcunun bagajı da
uçaktan indirilmelidir:
 Yolcunun ve bagajının check-in’i başka bir uçuş için tekrar yapıldığı; veya
 Taşımadan önce bagaj güvenlik taramasından geçirildiği hallerde.
D. Bagajın herhangi bir sebepten dolayı yolcunun bindiği uçağa gitmemesi ve bagajın sahipsiz
duruma geçmesi durumunda gerekli güvenlik kontrolleri uygulanmalıdır.
E. Havalimanı faaliyetlerinin sekteye uğradığı ve havayolu şirketleri tarafından planlanmayan
aşağıdaki durumlar söz konusu olabilir:
 Hava muhalefeti;
 Kazadan dolayı pist kapanması;
 Anahtar havalimanı tesislerinde arıza ( Elektrik kaynağı vs.)
 Hava Trafik Kontrolde arıza;
Böyle özel durumlarda, yolcular başka uçuşlara aktarılabilir ve bagajlarının da bu uçuşlara transfer
edilmesi gerekebilir. Bu tip bagajlar için menşe tanımlaması, kabul edilebilir bir güvenlik kontrol
metodudur.
14.9.1.3. Menşe Uygulamasının Prensipleri
Menşe uygulamasının ana prensibi, havayolu şirketi tarafından bir bagajın hangi şartlar dolayısıyla
sahipsiz duruma geldiği ve bu sahipsizlik durumunun, bagajın sahibi olan yolcu veya suç ortağı
tarafından kasti olarak meydana getirilmediğinin belirlenmesidir.
14.9.1.4. Menşe Uygulamasının Metodları
Menşe, sadece kesin şartlar ve prosedürler altında uygulanabilecek bir güvenlik kontrol yöntemidir.
Havayolu şirketi, yolcunun check-in’inin yapıldığı uçakla uçtuğunu veya kendi isteği haricinde başka
bir uçuşa transfer edildiğini kesinleştirmelidir.
Ek olarak, havayolu şirketi bagajın hangi sebeplerle yolcudan ayrıldığını araştırmalıdır. Menşe,
yolcunun kontrolü haricinde gerçekleşen aşağıdaki durumlarda kabul edilebilir bir güvenlik kontrol
metodudur:
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a) Önceden tahmin edilemeyen sebepler dolayısıyla bagajın transfer uçuşlar arasında gecikerek
gitmesi gereken uçağa gitmemesi.
b) Bagaj handling sisteminde arıza olması ve bagajın bu sebeple gecikerek gitmesi gereken uçağa
gitmemesi.
c) Havayolu şirketi ya da yer hizmetleri acentası tarafından bagajın yanlış uçağa yüklenmesi.
d) Havayolu şirketi tarafından dolu bir uçuşa rezervasyon yapılması üzerine yolcunun uçağa binmeyi
reddetmesi. Bu, yolcunun koltuğunu vermesi durumunda uygulanmaz.
e) Hava muhalefeti, kaza vs. sebeplerle yolcunun havayolu şirketi tarafından başka bir uçuşa transfer
edilmesi.
16. Daha ileri incelemeler, uçağa yükleme yapılmadan önce, havayolu şirketinin veya anlaşmalı
acentasının yetkili personeli tarafından araştırma sonuçları olarak her bagaj için kayıt edilmelidir.
17. Başka bir havayolu şirketinden taşınmak üzere sahipsiz bagaj kabul eden havayolu şirketi, gerekli
güvenlik kontrollerinin yapıldığını gösteren yazılı kayıtları sağladıktan sonra taşıma işlemini
gerçekleştirmelidir.
Herhangi bir maddenin şüpheli madde olarak değerlendirilmesi halinde uygulanacak prosedür kısaca
şöyledir;
14.9.1.5. Şüpheli Patlayıcı Madde Bulunduğunda Alınması Gereken Önlemler
Bir arama sırasında şüpheli bir madde bulunduğunda şüpheli maddeli bulan kişi, personel
emniyetinin ve faaliyetlerin asgari zarar görmesini temin için izlemesi gereken dört adım vardır.
Personelin bu dört adımı yerel beklenmedik durum planlarına göre takip etmesi için eğitilmesi ile
çoğu durumda olay asgari can kaybı ile emniyetli bir şekilde sonuçlandırılabilir. Söz konusu dört
adım ve uygulama sırası şöyledir:
 Teyit
 Tahliye
 Kordona alma
 Kontrol
İşleminden sonra pakete uzman ekibin müdahalesidir.

14.10. MUHTEMEL HAREKAT TARZI PLANLARI ve ÖNLEMLER
Havameydanının içinde ve yakın çevresinden yolculara, personele, uçaklara, tesislere ve ekipmanlara
yapılabilecek her türlü saldırı ve sabotajları önlemek, bunların sonuçlarını ve etkilerini en aza
indirmek amacıyla hazırlanan planlardır.
Hazırlanan bu planlar, tam kapsamlı bir güvenlik tatbikatı, farklı tür acil durumlarla baş edebilmek
için bir muhtemel harekat planının yeterliliğinin sağlanması amacıyla yasadışı müdahale teşkil
edecek bir eylemin senaryo dahilinde uygulanması gibi konuları kapsamaktadır. Kısmi bir güvenlik
tatbikatı, farklı tür acil durumlarla baş edebilmek için, haberleşme sistemi gibi muhtemel harekat
planının elemanları veya unsurlarının yanıt verebilme yeterliliğinin sağlanması amacıyla, yasadışı
müdahale teşkil edecek bir eylemin senaryo edilmesini kapsamaktadır.
Planların hazırlanma safhasında;
1) Plan, muhtemel tehditlerin etkilerini asgariye indirecek şekilde hazırlanmalıdır.
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2) Plan, aksaklıkların giderilmesi ve ilgili kuruluşların plan içindeki sorumluluklarını tam olarak
kavramaları için belli aralıklarla denenmelidir.
3) Normal durumdan acil duruma geçiş düzenli ve etkili olmalı ve mümkün olan en kısa zamanda
normal duruma dönülmelidir.
4) Plan hazırlanmadan önce havameydanı tesisleri ve yerleşim durumu hakkında araştırma yapılarak
müdahale esnasında;
 Havameydanı içindeki ve dışındaki yararlanılabilecek tesisler.
 Personelin ve yolcuların boşaltılabileceği normal terminal dışındaki üniteler.
 Güvenlik kuvvetlerinin kamufle olabileceği mekanlar.
 Haberleşmede kullanılacak yerler ve cihazlar tespit edilir.
Ayrıca, hassas noktaların yerleri ile aydınlatma için projektör durumu belirlenir.
5) Muhtemel olayların vukuunda kişi ve kuruluşların görevleri, rolleri ve sorumlulukları
düzenlenmelidir.
6) Takviye personelin nasıl temin edileceği ve görevlendirileceği belirtilmelidir.
7) Planda, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde, havameydanı içindeki ve dışındaki;
 Hükümet yetkilileri
 Polis yetkilileri
 Havameydanı yönetimi
 Hava trafik servisleri
 Havayolu şirketleri ve yer hizmet kuruluşları
 Askeri yetkililer
 İtfaiye ve kurtarma servisleri
 Sağlık kuruluşları
tarafından yerine getirilecek görevler belirtilmelidir.
8) Yasadışı müdahaleye maruz kalan uçağın çekilebileceği tecrid edilmiş bir veya birkaç uçak park
yeri tespit edilir. Bu tespitte ;
 Güvenlik kuvvetlerinin uçağa yaklaşırken kamufle olabileceği yakın bina, dalgalı arazi ve
 Ağaçlık bölgenin bulunduğu,
 Polis ve diğer ilgililerin çabuk ve kolay giriş yapabileceği,
 Diğer uçaklara, insanlara ve tehlikeli maddelere zarar
verilmeyecek,
Medyanın ulaşamayacağı,
 Olay esnasında havameydanı hava trafiğinin mümkün olduğunca engellenmeyeceği, bir yer
seçilmelidir.
Bu yer diğer uçaklardan, taksi yollarından, tesislerden, halka açık mekanlardan, yakıt depolarından,
patlayıcı ve yanı maddelerden en az 100 metre uzakta olmalıdır. Ayrıca, yakın çevresinde yakıt ve
elektrik nakil hatları bulunmamalıdır.
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9) Olayda rehine alınması halinde;
 Rehinelerle ilgili olarak yapılacak görüşmeler
 Silahlı operasyon ve bu konuda eğitilmiş personel
 Psikiyatrist ve gerekiyorsa tercüman bulundurulması
ile ilgili hususlar da düzenlenmelidir.
10) Şüpheli maddelerin ve tesbit edilen patlayıcıların imha edilmesi için tecrit edilmiş bomba imha
yeri belirlenmelidir. Bu yer etkilenebilecek unsurlardan enaz 30 metre uzakta olmalıdır.
İmha yerleri gerektiğinde sığınak şeklinde ve basınca, sese, telsiz ve elektrik sinyaline ayarlı olarak
yapılan bombaların tehlikesizce imha edilebileceği bir tarzda olmalı ve müdahale bombaların
sözkonusu özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Görevli personel görev yeri özelliklerini ve bağlı
olduğu birimler ile iletişim, koordinasyon ve sorumluluklarını mutlaka bilmeli ve gereklilikleri yerine
getirmelidir.
14.11. SİVİL HAVACILIKTA KULLANILAN TERMİNOLOJİ VE KISALTMALAR
Havacılık Alfabesi
HARF

TANITIM

HARF

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
İndia

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

TANITIM

Juliet
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo

HARF

TANITIM

S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whisky
X-ray
Yanki
zulu
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Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde, hava araçlarının korunması ile ilgili prosedürleri inceledik. Olayların yönetimi ve
bomba tehdidi olduğu zaman izlenecek prosedürleri öğrendik. Uçak içerisinde bomba tehditlerine
müdahalenin nasıl yapılacağını, sahipsiz maddeye rastlandığında izlenecek prosedürleri öğrendik.
Son olarak sivil havacılıkta kullanılan terminoloji ve kısaltmaları tablo halinde aktardık.
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Bölüm Soruları
1. Her kuruluş MSHGP kapsamında görevi ile ilgili güvenlik planlarını yapmak zorundadır.
a) Doğru

b) Yanlış

2. Havalimanında, Kriz yönetim merkezinde en yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emniyet Şube Müdürü
b) DHMİ Baş Müdürü
c) Gümrük Muhafaza Müdürü
d) Mülki İdare Amiri

3. Aşağıdakilerden hangisi menşe uygulaması metodları arasında yer almaktadır?
a) Önceden tahmin edilemeyen sebepler dolayısıyla bagajın transfer uçuşlar arasında gecikerek
gitmesi gereken uçağa gitmemesi.
b) Bagaj handling sisteminde arıza olması ve bagajın bu sebeple gecikerek gitmesi gereken uçağa
gitmemesi.
c) Havayolu şirketi ya da yer hizmetleri acentası tarafından bagajın yanlış uçağa yüklenmesi.
d) Hepsi

4. Havalimanı faaliyetlerinin sekteye uğradığı ve havayolu şirketleri tarafından planlanmayan
aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olabilir.
a) Hava muhalefeti;
b) Kazadan dolayı pist kapanması;
c) Hava Trafik Kontrolde arıza;
d) Hepsi
5. Aşağıdakilerden hangisi olay yerini bozan faktörler arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)

Üst Rütbeli ve Görevli Personel
Olay Yerine Gelen Meraklı Kişiler
Basın Mensupları
Olay yeri inceleme ekibi
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6. Hava aracı veya havaalanında sahipsiz maddeye rastlandığında izlenecek prosedürler
nelerdir?
7. Uçuş esnasında uçağa yönelik bomba tehditleri nasıl etkisiz hale getirilmektedir?
8. Uçak içerisinde bomba tehditlerine müdahale hangi kuruluşun prosedürlerine göre
çözümlenmektedir?
9. Olay yerini bozan faktörleri sıralayınız.
10. Havalimanı çevre koruması nasıl sağlanmalıdır, açıklayınız.

1)a, 2)d, 3)d, 4)d, 5)d
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