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ÖNSÖZ

Yer hizmetleri kuruluşları, havayolu taşımacılığındaki uçuş operasyonlarının
emniyetli, verimli, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm
faaliyetleri havayolu firmalarına sunmaktadır. Havacılık sektörünün gelişmesi ile birlikte
sektörde hizmet sunan yer hizmetleri işletmelerinin faaliyet alanları genişlemektedir.
Günümüzde yer hizmetleri kuruluşlarının havacılık sektörü için büyük önem taşıyan
faaliyetleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği görülmektedir. Havayolu firmaları kendi
uzmanlık alanları dışında kalan destek hizmetleri yer hizmetleri kuruluşlarından temin
etmektedir. Yer hizmetleri kuruluşları da kendi temel yetenekleri olan işleri havayolu
firmalarına sunarak uçuş operasyonlarının gerçekleştirilmesi için gerekli dış kaynağı
sağlamaktadır. Böylece her kuruluş kendi temel yeteneği olan işe odaklanarak sürdürülebilir
finansal ve operasyonel başarı sağlamayı amaçlamaktadır. Artan havayolu taşımacılığı
talebine cevap verebilecek havalimanı hizmetleri için bu kuruluşların sağlıklı bir şekilde
faaliyetlerini yürütmesi gerekmektedir.
Havayolu sektöründeki serbestleşme hareketlerinin ardından havalimanı yer hizmetleri
sektöründe de deregülasyon hareketleri gerçekleşmiştir. Havalimanı yer hizmetleri pazarı
rekabete açılmış ve faaliyet alanındaki gelişmeler ile birlikte havacılık endüstrisinin en önemli
unsurlarından biri haline gelmiştir. Havalimanı yer hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren
kuruluşlar uluslararası açılım gerçekleştirerek dünyanın farklı lokasyonlarında
operasyonlarına devam etmektedir. Küresel ölçekte farklı havalimanlarında faaliyet gösteren
yer hizmetleri kuruluşları finansal olarak da güçlenmektedir. Bazı yer hizmetleri
kuruluşlarının hisse senetleri dünyanın önde gelen borsalarında işlem görmektedir.
Havacılık sektörüne yönelik talebin sürekli bir artış içerisinde olması, bu sektördeki
sistemlerin gelişmesi, teknolojik yenilikler, yeni havalimanı yatırımlarının artması gibi
nedenlerden dolayı havalimanı yer hizmetleri işletmelerinin önemi ve faaliyet alanları gün
geçtikçe genişleyecektir. Bu artışlara paralel olarak yer hizmetleri sektöründe istihdam
edilecek nitelikli personel sayılarının artacağını söylemek mümkündür. Yer hizmetleri
sektörünün gelişimi ile birlikte havacılık sektörünün milli ve yerel ekonomiye hem doğrudan
hem de dolaylı olarak katkısının artması beklenmektedir.
Havacılık sektörüne yönelik bilimsel birikimin Türkiye'de yeni oluşmaya başlaması
sebebiyle bu kitabın hazırlanmasında havayolu firmalarının el kitapları ve havacılık
sektöründe söz sahibi olan otoritelerin ilgili dokümanları incelenmiştir. Ayrıca yerli ve
yabancı birçok kaynaktan yararlanılmıştır. Bu ders kitabı içerisinde havalimanı yer hizmetleri
işletmelerinin faaliyet alanları ve işlemlerine ilişkin bilgiler derlenmiştir. Havacılık
sektöründeki işlemlerin ulusal ve uluslararası kurallar gereği çok ayrıntılı olması nedeniyle
konular genel olarak ele alınmıştır. Havacılık sektöründe kullanılan terimlerin İngilizce
kökenli olması ve genellikle İngilizce terminolojinin operasyonel faaliyetlerde kullanılması
nedeniyle kitap genelinde bu terimlere yer verilmiştir.

1

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ....................................................................................................................................... 1
İÇİNDEKİLER........................................................................................................................... 2
KISALTMALAR ....................................................................................................................... 6
YAZAR NOTU .......................................................................................................................... 8
1. HAVACILIK SEKTÖRÜNE GİRİŞ VE HAVALİMANLARININ YAPISI ....................... 9
1.1. Havacılık Sektörünün Gelişimi ......................................................................................... 15
1.2. Havacılık Endüstrisinin Yapısı.......................................................................................... 16
1.3. Havalimanı Kavramı ......................................................................................................... 17
1.4. Bir Sistem Olarak Havalimanları ...................................................................................... 19
1.5. Havalimanlarında Havacılık Harici Faaliyetler................................................................. 22
2. HAVALİMANI YER HİZMETLERİNİN HAVAYOLU TAŞIMACILIK
FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ ............................................................................................. 30
2.1. Havacılık Endüstrisinde İşbirlikleri .................................................................................. 36
2.2. Havalimanı Yer Hizmetleri Kuruluşları ............................................................................ 38
2.3. Havayolu Firması ve Yer Hizmeti Kuruluşu İşbirlikleri ................................................... 40
2.4. Yer Hizmetleri Faaliyetlerinde Serbestleşme Hareketleri ................................................. 42
3. HAVALİMANI YER HİZMETLERİ FAALİYETLERİ VE HİZMET TÜRLERİ ............ 50
3.1. Yer Hizmetleri Faaliyetlerine İlişkin Kanun ve Yönetmelikler ........................................ 56
3.2. Çalışma Ruhsatı İşlemleri ve Yer Hizmetleri Kuruluşu Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler .... 57
3.3.Genel Olarak Yer Hizmetleri Faaliyetleri .......................................................................... 60
3.4. Havalimanı Yer Hizmetleri Sektöründe Kullanılan Terimler ........................................... 62
4.TEMSİL HİZMETİ ............................................................................................................... 75
4.1. Temsil Hizmeti .................................................................................................................. 81
4.2. Temsil Hizmetleri Faaliyetleri .......................................................................................... 81
4.3. Trafik Hakları .................................................................................................................... 82
4.3.1. 1.Trafik Hakkı ........................................................................................................ 82
4.3.2. 2.Trafik Hakkı ........................................................................................................ 83
4.3.3. 3.Trafik Hakkı ........................................................................................................ 83
4.3.4. 4.Trafik Hakkı ........................................................................................................ 84
4.3.5. 5.Trafik Hakkı ........................................................................................................ 84
4.3.6. 6.Trafik Hakkı ........................................................................................................ 85
4.3.7. 7.Trafik Hakkı ........................................................................................................ 85
2

4.3.8. 8.Trafik Hakkı ........................................................................................................ 86
4.3.9. 9.Trafik Hakkı ........................................................................................................ 86
4.4. Slot Kavramı .................................................................................................................... 86
4.5. Permi ................................................................................................................................. 88
5. YOLCU-BAGAJ TRAFİK HİZMETLERİ ......................................................................... 97
5.1. Check-in: ......................................................................................................................... 103
5.1.1.Check-in Yöntemleri .............................................................................................. 104
5.1.2.Check-in Tipleri ..................................................................................................... 104
5.1.3. Yolcu Profillerine İlişkin Genel Bilgiler............................................................... 105
5.1.4. Yolculara Koltuk Tahsisi ...................................................................................... 108
5.1.5. Kural Dışı Hareket Eden Yolcular ve Kategorileri ............................................... 109
5.2. Bagaj İşlemleri ................................................................................................................ 111
5.2.1.Kayıtlı Bagaj .......................................................................................................... 111
5.2.2.Kayıtsız bagajlar(El Bagajları) .............................................................................. 113
5.2.3.Bagaj Etiket Türleri................................................................................................ 113
5.2.4.Bagaj Taşıma Kurallar ........................................................................................... 114
5.2.5.Yolcu Hizmetlerine İlişkin Hazırlanan Raporlar ve Belgeler ................................ 115
5.3.Uçağa Kabul İşlemleri (Boarding) ................................................................................... 116
5.4.Seyahat Dökümanları ....................................................................................................... 118
5.4.1. Pasaport ................................................................................................................. 118
5.4.2.Vize ve Türleri .............................................................................................................. 120
5.5.Yolcu Hizmetlerine İlişkin Örnek Olaylar ....................................................................... 121
6. YÜK KONTROLÜ VE HABERLEŞME .......................................................................... 130
6.1. Havayolu Kargo Taşımacılığı ......................................................................................... 136
6.1.1. Kargo Türleri ........................................................................................................ 137
6.1.2. Özellikli Kargolar(Özel Kargolar) ........................................................................ 139
6.2. Yüklerin Bağlanması ....................................................................................................... 140
6.3.Yüklerin Ağırlıkları .......................................................................................................... 141
6.4.Fazla Yükleme(Overload) ................................................................................................ 141
6.5.Hava Aracı Yükleme Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ....................... 141
6.6.Hava Aracı ve Yükleme Operasyonunda Personel Emniyeti ........................................... 142
6.7.Yük Kontrolü ve Haberleşme ........................................................................................... 143
6.7.1.Yük Kontrolü ......................................................................................................... 143
3

6.7.2.Haberleşme ............................................................................................................ 143
6.7.3.Kalkış Kontrol Sistemi (DCS) ............................................................................... 144
6.8.Birim Yükleme Gereçlerinin Kontrolü ..................................................................... 144
6.9. Kargo ve Posta ................................................................................................................ 144
6.9.1.İhraç Kargoya Yönelik Faaliyetler ......................................................................... 145
6.9.2. İthal Kargoya Yönelik Faaliyetler ........................................................................ 145
6.9.3.Transfer/Aktarma Kargoya Yönelik Faaliyetler .................................................... 145
6.9.4.Taşınan Postaya Yönelik Faaliyetler ..................................................................... 145
7. RAMP HİZMETLERİ........................................................................................................ 153
7.1. Ramp Hizmetleri ............................................................................................................. 159
7.2. SHGM SHY-150.10 A numaralı Havacılık Talimatı'nda anlatılan Ramp Faaliyetleri ... 166
7.3. Ramp Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar ............................................... 167
7.4.Hava Aracı Temizliği ....................................................................................................... 168
7.5.Buzlanma .......................................................................................................................... 172
7.6.Buz Çözücü(De-icing) / Buzlanma Önleyici (Anti-icing) ve Kar/Buz Temizleme ......... 173
7.7.Kabin Düzenlemesi ve Uçuş Esnası Ağırlama Materyalleri ............................................ 174
7.8.Apronda Kullanılan İşaretler ............................................................................................ 174
7.9.Hava Aracına Yol Gösterme Hizmetleri (Marshalling Hizmetleri) ................................. 177
7.10.Yer Kılavuzluk( Marshalling) Hizmetleri İşaretleri ....................................................... 177
7.11.Teknik/Hizmet İletişimi ................................................................................................. 187
7.12. Alan Mürettebatı Geriye İtiş İletişimi ........................................................................... 191
7.13.Diğer İşaretler ................................................................................................................. 195
8. UÇAK HAT BAKIM-UÇUŞ OPERASYON .................................................................... 204
8.1. Uçak Hat Bakım .............................................................................................................. 210
8.2.Uçak Hat Bakımın Önemi ................................................................................................ 210
8.3.Uçak Hat Bakım Faaliyetlerinin Havayolu İşletmesi için Sağladığı Faydalar ................. 211
8.4. Uçak Hat Bakım Faaliyetleri ........................................................................................... 212
8.5. Uçuş Operasyonu ve Mürettebat Yönetimi ..................................................................... 213
8.6.Yakıt ve Yağ..................................................................................................................... 216
9. ULAŞIM............................................................................................................................. 224
9.1. Ulaşım Hizmetleri ........................................................................................................... 230
9.2.Havalimanı Erişimi .......................................................................................................... 231
9.2.1. Havalimanı Erişim Türleri .................................................................................... 232
4

10. İKRAM-SERVİS HİZMETLERİ .................................................................................... 243
10.1. İkram ve Servis Hizmetleri ........................................................................................... 249
10.2. Yer Hizmetleri İşletmelerinin İkram-Servis Faaliyetlerindeki Rolleri ......................... 253
11. GÖZETİM VE YÖNETİM .............................................................................................. 262
11.1. Yönetim ......................................................................................................................... 268
11.2.Organizasyon Nedir? ...................................................................................................... 269
11.3. Gözetim ve Yönetim ..................................................................................................... 270
12. UÇAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ VE DENETİMİ.................................................. 278
12.1.Terörizm ve Terörist Faaliyetler .................................................................................... 284
12.2. Havacılık Tarihinde Uçak Kaçırma Girişimleri ............................................................ 286
12.3. Sivil Havacılıkta Uygulanan Güvenlik İşlemleri .......................................................... 287
12.4. Uçak Özel Güvenlik Hizmeti ve Denetimi ................................................................... 289
13. HAVA TRAFİK YÖNETİMİ VE YER HİZMETLERİ İLİŞKİSİ .................................. 299
13.1. Hava Trafik Yönetimi ................................................................................................... 305
13.2.Hava Trafik Kontrol Hizmeti ......................................................................................... 306
13.3. Uçuş Bilgi Hizmeti: ....................................................................................................... 310
13.4.İkaz Hizmeti: .................................................................................................................. 310
13.5.Hava Trafik Akış İdaresi ................................................................................................ 310
13.6.Hava Sahası Yönetimi .................................................................................................... 311
13.7. Hava Trafik Kontrolörlüğü............................................................................................ 311
13.8. Hava Trafik Yönetimi ve Yer Hizmetleri Arasındaki İlişki .......................................... 312
14. TÜRKİYE'DE HAVALİMANI YER HİZMETLERİ SEKTÖRÜ .................................. 319
14.1. Dünyada ve Türkiye'de Havayolu Taşımacılığı ............................................................ 325
14.2. Türkiye'de Güncel Havacılık ......................................................................................... 328
14.3. Türkiye'de Yer Hizmetleri Sektörü ............................................................................... 333
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 345

5

KISALTMALAR
AIP: ............................Havacılık Bilgi Yayınları
ATC: ...........................Hava Trafik Kontrol
AOC:...........................Airline Operator's Certificate (Uçak Üreticisi Sertifikası)
CIP: ............................Ticari Olarak Önemli Kabul Edilen Yolcular
DCS:............................Kalkış Kontrol Sistemi
DHMİ:.........................Devlet Hava Meydanları İşletmesi
EU:..............................Avrupa Birliği
FIR:.............................Uçuş Bilgi Bölgesi
FIC:.............................Uçuş Bilgi Merkezi
GEN:...........................Genel
GSYH:........................Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
IATA:..........................Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAO:.........................Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
ISO:.............................Uluslararası Standartla Teşkilatı
LCC:............................Düşük Maliyetli Taşıyıcılar
SHK:...........................Sivil Havacılık Kanunu
SHY:...........................Sivil Havacılık Yönetmeliği
SID:.............................Standart Kalkış Rotası
PAT:............................Pist, Apron, Taksi Yolu
TBMM:.......................Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCDD:........................Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
THY:...........................Türk Havayolları
TSE:............................Türk Standartları Enstitüsü
TUIK:.........................Türkiye İstatistik Kurumu
VIP:............................Çok Önemli Kabul Edilen Yolcular
YİD:...........................Yap-İşlet-Devret
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YAZAR NOTU
Havayolu taşımacılık faaliyetlerinin 1900'lü yıllar itibariyle gelişme göstermesi ile birlikte
havacılık endüstrisi sistemsel olarak genişlemiştir. Uçak üretimlerinin başlaması havalimanı
yapılanmalarına zemin hazırlamıştır. Havalimanı yatırımları havacılık sektörüne yönelik
talebin artması ile birlikte yükselmiştir. Havalimanı faaliyetlerinin gelişmesi bu sektörde yer
alan kuruluşların gelişmesini hızlandırmıştır. Böylelikle havacılık sektöründe yer hizmetleri
faaliyetlerinin de önemli artmıştır.
Bu ders kitabı ile birlikte öğrencilerin havalimanı faaliyetleri hakkında genel bilgi sahibi
olmaları amaçlanmıştır. Havalimanı yer hizmetleri ile ilgili olarak yayınlanan SHY-22
yönetmeliği ve Havaalanlarında Yer Hizmet Türleri ve detayları başlıklı Havacılık Talimatı
çerçevesinde konular ele alınmıştır. Ayrıca havacılık sektöründe büyük öneme sahip emniyet,
güvenlik ve hava trafik konularına da değinilmiştir.
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1. HAVACILIK SEKTÖRÜNE GİRİŞ VE HAVALİMANLARININ
YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Havacılık Sektörünün Gelişimi
Havacılık Endüstrisinin Yapısı
Havalimanı Kavramı
Bir Sistem Olarak Havalimanları
Havalimanlarında Havacılık Harici Faaliyetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Havacılık sektörü nasıl gelişmiştir?
2) Havalimanı kavramını açıklayınız.
3) Kimler havalimanı paydaşı olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma faaliyetleri
arttırılmalı

Havacılık Sektörünün
Gelişimi

Havacılık sektörü hakkında
bilgiye sahip olabilmek

Havacılık Endüstrisinin
Yapısı

Havacılık sektörünün
yapısını kavrayabilmek

Araştırma yapılmalı

Havalimanı Kavramı

Havalimanı kavramı ile ilgili
faaliyetleri betimleyebilmek

Faaliyetler incelenmeli

Bir Sistem Olarak
Havalimanları

Havacılık sektörü ve
havalimanı ilişkisini analiz
edebilmek

Tartışmalara katılmalı
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Anahtar Kavramlar





Havacılık
Havalimanları
Terminaller Havalimanı Faaliyetleri
Havalimanı Sistemleri

13

Giriş
Havayolu taşımacılık faaliyetlerinin 1900'lü yıllar itibariyle gelişme göstermesi ile
birlikte havacılık endüstrisi sistemsel olarak genişlemiştir. Uçak üretimlerinin başlaması
havalimanı yapılanmalarına zemin hazırlamıştır. Havalimanı yatırımları havacılık sektörüne
yönelik talebin artması ile birlikte yükselmiştir. Havalimanı faaliyetlerinin gelişmesi bu
sektörde yer alan kuruluşların gelişmesini hızlandırmıştır. Bu bölümde havacılık sektörünün
gelişimi, havacılık endüstrisinin yapısı, havalimanı sistemleri ele alınacaktır. Ayrıca
havalimanı kavramı ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Havalimanı paydaşları, havalimanı
fonksiyonları açıklanarak yer hizmetleri faaliyetlerinin gerçekleştiği alanlar hakkında genel
bilgi birikiminin oluşturulması amaçlanmaktadır.
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1.1. Havacılık Sektörünün Gelişimi
Dünya insanlık tarihi boyunca uçmaya olan ilgi ve merak gelişme göstermiştir.
Havacılık ile ilgili mitolojiler, efsaneler yüzyıllardan bu yana süregelmiş ve havacılığın
günümüzdeki şeklini almasına zemin hazırlamıştır. 19. yüzyıl öncesi uçma denemeleri
gerçekleşmiş ve çeşitli eserlerde belirtilmiştir. Ancak havacılık literatüründe uçak ile ilk
uçuşun 1900’lü yılların başında Wright Kardeşler tarafından gerçekleştirildiği kabul
edilmektedir.
1903 yılında Wright Kardeşlerin ilk uçma deneyiminin ardından havacılık faaliyetleri
gelişmeye başlamıştır. İnsanoğlunun havacılığa duyduğu merak, bu arayışları hızlandırmıştır.
Yirminci yüzyılda yaşanan savaşlar, askeri faaliyetlerin gelişimini hızlandırmış ve askeri
havacılığın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Dünya Savaşları sırasında kullanılan uçakların
sivil havacılıkta da kullanılmaya başlaması ile birlikte sivil havayolu taşımacılığına yönelik
operasyonların gerçekleştirildiği görülmektedir. Havayolu taşımacılığına yönelik serüven bu
şekilde başlamıştır.
1950-60’lı yıllarda havayolu firmaları havayolu taşımacılığına talebi arttırmak,
havayolu taşımacılığını topluma özendirmek için çeşitli faaliyetler geliştirmiştir. Uçakların
teknolojilerinde meydana gelen hızlı ilerlemeler sayesinde havayolu taşımacılık sektörü gün
geçtikçe büyümüş ve cazip bir pazar haline gelmiştir. Yeni havayolu firmaları kurulmuş,
havayolu taşımacılığı toplum içerisinde saygın ve cazip bir taşıma türü olarak kabul
edilmiştir. Sektörde yer alan havayolu firmaları arasında rekabet artmış ve havayolu firmaları
gelişen bu pazarda daha çok yer edinmek için sürekli yeni arayışlar içerisinde olmuştur. Bu
arayışlar havacılık sektörünün kademe atlamasını sağlamıştır. Havayolu taşımacılık
faaliyetlerinin artması sonucu havalimanı sayıları artmış, havayolu şebekeleri genişleme
göstermiştir. Havayolu taşımacılığına olan talep sadece hava seyrüseferini sağlayan hava
taşıyıcılarını değil bu taşıyıcılara hizmet veren havalimanı kuruluşlarının da gelişmesine,
ticari faaliyetlerinin artmasına olanak sağlamaktadır.
Havayolu taşımacılık faaliyetlerinin gelişmesi havalimanı yatırımlarını arttırmış,
havalimanı inşa edilen bölgelerin gelişmesini sağlamıştır. Havalimanı açılan kentlere,
bölgelere yönelik havayolu firmaları sefer düzenlemekte ve havayolu taşımacılığının
gelişmesini özendirmektedir.
Dünyanın birçok ülkesinde havalimanları, havayolu ulaşım modunun ana merkezi
olmasının dışında gelir elde etme amaçlı bir yatırım aracı olarak da görülmektedir. Bu yüzden
hava terminallerine yapılan yatırım harcamalarının boyutları önem kazanmaktadır. Bir
ülkenin uluslararası düzeydeki konumunu, ekonomik durumunu ülkeye ilk adım atan bireyin
gözünde canlandırmasına yardımcı olan, ülke itibarı açısından uluslararası boyutta önem arz
eden havalimanları ekonomiye kattığı canlılık açısından da başlı başına büyük bir işletmedir.
Havalimanları, bulunduğu bölgenin kalkınmasını sağlayarak, bölgesel istihdamın artışına
katkı sunmaktadır.
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Tek başına küçük bir ekonomiyi canlandıran havalimanlarının işletilmesi ülkelere ve
meydanlara göre farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler havalimanının tamamını özelleştirirken
bazı ülkeler de hava terminallerinin özelleştirilmesine izin vermektedir. 1980’li yıllardan
sonra havalimanı özelleştirmelerinin önem kazandığı ve İngiltere öncülüğünde
gerçekleştirildiği görülmektedir. Havalimanı yatırımlarında yoğun sermaye, bilgi ve teknoloji
gibi etmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Devletler bu sektöre yönelik finansal kaynakların özel
sektör konsorsiyum ve ortak girişimleri ile gerçekleştirilmesini isteyebilirler. Bu sayede
ülkedeki özel sektör gelişme göstermekte, havalimanı yatırımı ile ilgili teknoloji ve bilgi
ülkeye transfer olmakta ve devlete finansal yük olma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
Ülkemizde YİD (Yap-İşlet-Devret) Kanun'unun yürürlüğe girmesi ile birlikte hava
terminali yatırımları artmış, devlet teşviki sayesinde de bu alanda yatırımlar hız kazanmıştır.
Ülkemizdeki havalimanı işleticisi konumunda DHMİ yer almakta ancak bazı
havalimanlarının terminallerinin işletim-kullanım hakkı terminal işleticilerine devredilmiştir.
Türk modeli olarak da yabancı literatürde yer alan YİD modeli ile yatırımcılar havalimanı
terminali ya da havalimanı inşa etmekte, belirli bir süre kullanım ve işletme hakkını ve
buradan sağlanan gelirleri elde etme hakkına sahip olmakla birlikte sözleşme süresi sonunda
bu haklarını tekrar devlete devretmektedir. 2000’li yılların başından itibaren kullanılan model
içerisinde sözleşme süreleri uzun vadeli olduğu için henüz devlete ya da DHMİ’ye
devredilmiş bir meydan bulunmamakla birlikte ilerleyen yıllarda sözleşme sürelerinin
uzatılabilmesi gibi yaklaşımların taraflar arasındaki anlaşmalara göre belirlenebileceğini
söylemek mümkündür.

1.2. Havacılık Endüstrisinin Yapısı
Havacılık endüstrisinde havayolu firmaları ve havalimanları ana aktörler olarak
görülmektedir. Bu aktörlere hizmet sunan ve ilişkide olan diğer oyuncular da pazarın sınırları
içerisinde yer almaktadır. Havayolu firmaları ulaştırma servis sağlayıcısı olarak önem arz
etmektedir. Havalimanlarında ise uçak hareketlerine destek veren yer hizmetleri ve hava trafik
yönetim birimleri önemli oyunculardır. Aşağıdaki tabloda havacılık sektöründeki servis
sağlayıcılar özetlenmektedir. Hava trafik yönetim ve kontrol hizmetleri bu endüstrilerden ayrı
olarak havacılık operasyonlarına yönelik genel servis sağlayıcısı olarak değerlendirilmektedir.
Tablo 1:Havacılık Endüstrisi Çerçevesi
Üretim Endüstrisi ve
Tedarikçiler
Uçak üreticileri
Yedek malzeme tedarik ve
sevk sistemleri
Yedek malzeme ve donanım
üreticileri
Hammadde tedarikçileri

Havayolu Endüstrisi

Havalimanı Endüstrisi

Havayolu firmaları
Uçak kiralama firmaları

Havalimanı Operatörü
Yer Hizmetleri Şirketleri

Yazılım-Donanım
Sağlayıcılar
İkram Hizmetleri Şirketleri
Bakım-Onarım Şirketleri

Yakıt Sağlayıcılar
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1.3. Havalimanı Kavramı
Havalimanı terimi 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda şu şekilde
tanımlanmaktadır: “Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel
olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve
yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerlerdir.”
DHMİ tarafından işletilen ülkemiz sivil trafiğe açık havaalanlarından iç hat ve dış hat
trafiğe açık meydanlar “havalimanı”; iç hat ve tarifesiz dış hat ile yalnızca iç hat seferlerine
açık meydanlar “hava alanı”, olarak tanımlanmaktaydı. Ancak 2012 yılında ülkemizdeki tüm
meydanların adının havalimanı olarak değiştirilmesine karar verildi. Uluslararası camiada
kullanılan airport terimi havaalanı ve havalimanı kavramlarını içeren genel bir terim olarak
kabul görmektedir. Böylece ülkemizdeki tüm meydanlar airport terimine uygun bir yapıya
sahip olmuştur.
Havaalanı terimi ICAO kaynaklarına göre; yolcu ve hava aracı trafiğinin
düzenlenmesine yönelik gerekli binaları, hava araçlarının uçuşa hazırlanarak iniş ve kalkış
yaptığı alanlar için gerekli altyapı ve kolaylıkları sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanan
alanları ifade etmektedir.
Hava ulaşım sektörünün en önemli parçalarından biri havaalanlarıdır. Havaalanları,
yolcu ve yük taşımacılığında hava ve yer ulaşımı arasında değişimin yaşandığı birimdir.
Havaalanları geniş fiziki alanlara sahip olmakla birlikte çok büyük yatırım gerektiren sabit
tesislerden oluşmaktadır. Karmaşık ve çok gelişmiş mekanik, elektrik ve elektronik sistemleri
ile birlikte oldukça dinamik ve kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Havalimanları genellikle
hava tarafı ve kara tarafı olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır. Terminal binası, kargo
binası, kapılar, otomobil park alanları, havaalanı otelleri, restoranlar, garajlar ve araç
hizmetleri, havaalanı ulaşım yolları ve terminal önü yolcu-bagaj indirme/bindirme alanları
havalimanlarındaki kata tarafı alanını oluşturmaktadır. Havalimanlarında yolcu ve yük
terminallerinin iki ana fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, ulaştırma türünün
değişiminin sağlanması ve operasyon işlemlerinin yerine getirilmesidir. Havaalanı hava sahası
kısmında ise; apron, taksi yolları, pistler ve yer hizmet araçları için ayrılan özel yollar
bulunmaktadır. Hava tarafında uçuş operasyonlarının gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve
yönetimsel faaliyetler icra edilmektedir.
Havalimanları, bulundukları bölgede ekonomik anlamda kritik rol oynayan faaliyet
bölgeleridir. Yöresel, bölgesel ve ulusal anlamda gelişmişliğin göstergesi olarak kabul
edilmektedirler. Havalimanları gerçekleştirdikleri faaliyetler karşılığında elde ettikleri gelir ile
hem operasyonlarını finanse etmekte, hem de yatırımlarını genişletmektedir. Hizmet
kalitesinin arttırılması ile birlikte havayolu firmalarının ve yolcuların ulaştırma sektöründeki
paydaşlığı artmakta; genel anlamda ulaştırma sektörü ekonominin gözde alanlarından biri
haline gelmektedir.
Havacılık sektörünün ve havalimanlarının son yıllarda hızlı bir şekilde gelişme
göstermesine neden olan etmenler; yeniden şekillenme, ticarileşme, küreselleşme, teknoloji
değişimi ve ortak girişim olarak aşağıdaki gibi özetlenmektedir:
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Havacılık sektörünün gelişmesinde deregülasyonların etkisi oldukça önemli
görülmektedir. Yeniden şekillenme kavramı ile birçok hava meydanı genişlemekte,
metropolitan alanlarda ve niş alanlarda da var olmaktadır.
Ticarileşme kavramı ile birlikte havalimanı ve terminallerin özelleştirildiği,
firmaların kar maksimizasyonu için rekabet içine girerek gelişimi devam ettirdikleri ve
tasarımların ticari amaçlara yönelik olarak şekil almaya başladığı görülmektedir.
Küreselleşme ile birlikte uluslararası havayolu ve hava terminali firmaları hem kendi
aralarında hem de havayolu-havaalanı bağlamında ittifaklar kurarak pazarda güçlü konumda
olabilmeyi amaçlamaktadır. Hizmet verilen pazarda söz sahibi olabilmek için birleşmelerin,
anlaşmaların gerçekleşmesi küreselleşme sonucu ortaya çıkmaktadır.
Teknoloji değişimi ile birlikte elektronik ortamda bilet satın alma, rezervasyon
yaptırma, yolcu hizmetlerinde teknolojiden yararlanma gibi yenilikler vasıtasıyla havaalanı
kapasitelerin arttırılması hedeflenmektedir.
Hava alanlarının ortak girişimde bulunarak büyümesi, havayolu firmalarının bu
zincire katılması, havaalanı kurulan bölgelerin şehirleşmesi ile birlikte yeni gelişimlerin
devam ettirileceği belirtilmektedir.
Havayolu taşımacılığı son on yılda önemli ölçüde artış gösteren ulaştırma türü olarak
ifade edilmektedir. Kıtalar arası seyahatlerin artması, bireylerin refah düzeylerinin
yükselmesi, liberalleşen havayolu taşımacılığının ardından rekabetin fiyat avantajı sunması
gibi faktörlerin bu ulaşım moduna etkisi olumlu yönde ve sektörü geliştirici nitelikte devam
etmektedir.

Resim 1: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı1
Havalimanı işleticileri de havayolu taşımacılık faaliyetleri kapsamında
değerlendirilmektedir. Bireylerin uçuş faaliyetlerinin başlayacağı bu alanların yönetimi her
geçen gün önem arz etmektedir. Havalimanları 1980’lerin sonu itibariyle özelleştirilmeye
başlamış ve özelleştirmeler sonucu hava terminalleri kendi sektörünü oluşturarak büyümeye
devam etmektedir. Bazı ülkelerde havalimanlarının tamamı özelleştirilirken bazı ülkelerde de
havalimanların belli bölümleri özelleştirilmektedir.
1

www.protamuhendislik.com.tr adresinden alınmıştır.

18

Havalimanı ya da hava terminali işleticilerinin artan rekabet ortamı sebebiyle havayolu
taşıyıcılarının kendilerini seçmesi için sürekli yeni bir arayış içerisinde olması havacılık
sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır.
Havalimanlarının yolcu aktarım merkezi olmanın dışında yaşam alanı olarak da ele
alınmaktadır. Havalimanları, bünyesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, kafeler,
restoranlar, oteller, sinemalar, konferans salonları ile bir ülkenin imajını, ekonomik
seviyesini, gelişmişlik düzeyini gösteren merkezlerdir. Havalimanlarının bu şekilde gelişmesi
yoğun yatırım faaliyetlerinin sektöre kanalize edilmesini gerektirir. Havalimanı operatörü
şirketler bu yatırımlara kaynak sağlamak için ortak anlaşmalar yapmakta, halka arz ederek
sürekliliği sağlamaya çalışmaktadır.
Havalimanı ya da hava terminali işleticilerinin müşterisi olarak, havayolu firmaları ve
havayolu firması müşterileri yer almaktadır. İşletici ne kadar çok havayolu firması tarafından
tercih edilirse hem havacılık gelirleri artış gösterecek hem de yolcu bazlı havacılık harici
gelirleri yükselecektir. Hava aracı hareketleri ile ilgili olan faaliyetlerden elde edilen gelirler
havacılık gelirleri olarak nitelendirilmektedir. Bu faaliyetlerin dışında havalimanlarında
yolcuların terminaldeki mağazalar ve yeme-içme alanlarındaki harcamalarından elde edilen
gelirler ise havacılık harici gelirler olarak ele alınmaktadır. Havalimanlarının şehirleşmesi ile
birlikte havacılık harici faaliyetlerden elde edilen gelirlerin havacılık faaliyetlerinden elde
edilen gelirlerden çok daha fazla olduğunu söylemek mümkündür.

Resim 2: İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı2

1.4. Bir Sistem Olarak Havalimanları
Hava ulaştırma sisteminde ticari ve operasyonel kullanıcılar, iş ortakları, havayolu
kontrol sistemleri bulunmaktadır. Havalimanlarında da havayolu firmaları ve hava ulaştırma
sistemi kullanıcıları yer almaktadır. Havacılık sistemi içerisinde operasyonların başarıya
ulaşması için aktörlerin birbirleri ile dengeli ilişki kurması gerekmektedir. Havacılık
sektörünün büyüyen bir pazar olması aktörleri cezbetmektedir. Havayolu taşımacılığındaki
serbestleşme faaliyetleri ile kurulan yeni havayolu firmaları rekabeti etkilemiş ve fiyatların
2

www.havalimanı.org adresinden alınmıştır.
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aşağıya çekilmesini hızlandırmıştır. Bu durumun da havayolu taşımacılığına yönelik talebi
arttırdığını söylemek mümkündür. Pazarda hâkim olma arzuları ya da rakip firmaya zarar
verme düşüncesi bazı hatlardan kâr elde edilmese dahi oralara uçularak rakiplerin zor
durumda kalmasına neden olabilmektedir. Tüm bu gelişmelere rağmen havalimanlarını
kullanan yolcu sayılarının artması ile birlikte sistemdeki bazı zayıflıkların havalimanı ve
kullanıcıları arasındaki koordinasyon sorunlarından kaynaklandığı görülmektedir. Havayolu
talebini durgunlaştıran ve faaliyetlerinin kalitesini azaltabilen bazı faktörler bulunmaktadır.
Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir:










Havalimanlarındaki operasyonların yetersiz ve eksik olması,
Havayolu firmalarının havalimanlarındaki eksik/yetersiz faaliyetleri,
Havayolu ve havalimanı çalışanlarının tatmin etmeyen çalışma koşulları,
Yolcu hizmet yetersizlikleri,
Yetersiz uçuş arzı,
Emniyetsiz operasyonlar,
Havayolu firmaları için yetersiz destek faaliyetler,
Havayolu firmaları ve yolcular için yüksek rötarlar,
Yetersiz erişim olanaklarıdır.

Yukarıda ele alınan bu durumların ortadan kalkması amacıyla tüm tarafların koordineli
bir şekilde faaliyetlerini yürütmesi ve havacılık talebini daraltabilecek olumsuzlukları
minimize etmeleri gerekmektedir.

Resim 3: Esenboğa Uluslararası Havalimanı3
Aşağıdaki şekilde havalimanlarındaki esas aktörler havalimanı operatörü, havayolu
firması, havalimanı kullanıcıları ve havalimanı kullanıcısı olmayanlar olarak ele alınmaktadır.
Bu aktörlerin sistemsel olarak ilişkili oldukları kurum, kuruluş ve organizasyonlarda
yanlarında belirtilmektedir. Bu kuruluşlar ve organizasyonlar havalimanlarının

3

www.uted.org adresinden alınmıştır.

20

operasyonlarını etkileyebilecek ve bu operasyonlardan etkilenecek birimler olarak
değerlendirilmektedir.

Havalimanı Operatörü

Havayolu Firması

Havalimanı Kullanıcıları

Havalimanı Kullanıcısı
Olmayanlar

• Yerel Otoriteler ve Belediyeler
• Merkezi Yönetim
• Temsilciler
• Tedarikçiler
• Kamu Hizmeti Yapan Kuruluşlar
• Polis
• Yangınla Mücadele Hizmetleri
• Ambulans ve Medikal Hizmetler
• Hava Trafik Kontrol
• Meteoroloji Hizmetleri

• Yakıt Tedarikçileri
• Mühendislik Hizmetleri
• İkram-Gümrüksüz Satış
• Temizlik Sağlık Hizmetleri
• Diğer Havayolu Firmaları ve Operasyonları

• Ziyaretçiler
• Karşılayanlar
• Yolcu Gönderenler

• Havalimanına Komşu Organizasyonlar
• Yerel Toplum Kuruluşları
• Gruplar
• Yerel Ticaret Odaları
• Çevresel Aktivist Gruplar
• Gürültü Karşıtı Gruplar
• Bölge Sakinleri

Şekil 1: Havalimanı Paydaşları
Dünya üzerindeki havalimanlarının birçoğu Amerika’da bulunmaktadır. Amerika’da
19.815’in üzerinde hava meydanı mevcuttur. Ülkemizde ise 71 adet havalimanı
bulunmaktadır. Havalimanı sayılarının gün geçtikçe artması ile birlikte havacılık
faaliyetlerinden etkilenen ve bu faaliyetleri etkileyen paydaşların da artması beklenmektedir.
Havalimanlarında operasyonların devamlılığını sürdürmek için yolcu hizmetleri, uçakbakım onarım hizmetleri, havayolu operasyonları (kabin ekibi, kabin görevlileri, yer
personeli, terminal ve ofis görevlileri ile ilgili faaliyetler), yolculara hizmet sunan ve
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havalimanının ekonomik istikrarı için gerekli servis sağlayıcıların işlemleri, devlet
kurumlarının fonksiyonel operasyonları (gümrük, sağlık, gıda denetim, havacılık otoritesi
işlemleri) gibi faaliyetlerin sistem yaklaşımı çerçevesinde yerine getirildiği görülmektedir.

Resim 4: Antalya Uluslararası Havalimanı4

1.5. Havalimanlarında Havacılık Harici Faaliyetler
Havacılığın ve havalimanı yatırımlarının gelişmesi havalimanlarının kullanım
oranlarını arttırmıştır. Bu nedenle havalimanlarından alışveriş, eğlence, konaklama gibi birçok
farklı şekilde gelir elde edebilme düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu girişimci düşünce akımlarının
ardından havalimanlarında ticari faaliyetlerin de genişlediği görülmektedir. Amsterdam
Schiphol ve İrlanda’daki Shannon Havalimanları ticari faaliyetlerden gelir elde eden ilk
meydanlardır. Havalimanlarını kullanan insan sayısı dikkate alındığında ticari faaliyetlerin
önemi ortaya çıkmaktadır. Trafik sayısı arttıkça yolcu sayısı artmakta ve ticari faaliyetlerden
elde edilen gelirler çok önemli hâle gelmektedir. Havalimanlarının ticari birer merkez hâline
dönmesi ile birlikte gelirlerin arttığını söylemek mümkündür. Havalimanı şehirlerinin
kurulması, havalimanı ve terminal özelleştirmeleri, yolcu ve trafik sayısının artması,
toplumların refah düzeylerindeki iyileşmeler havacılık harici gelirlerin artmasını
etkilemektedir. Günümüzdeki havalimanı yatırımları incelendiğinde havalimanlarının sadece
mod değişim merkezleri olmadığı aynı zamanda ekonomik birer kâr merkezi olarak
değerlendirildiği ortaya çıkmaktadır.
Havalimanlarında havacılık harici faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:







4

Yiyecek içecek stantları, kafeler, restorantlar,
Gümrüksüz alışveriş mağazaları,
Bankalar/Döviz Büroları,
Havayolu ikram hizmetleri,
Taksi hizmetleri, Araç kiralama,
Reklam hizmetleri,
Havalimanı-şehir arası ulaşım hizmetleri,

www.antalyafestivals.org adresinden alınmıştır.
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Otomobil servisleri,
Akaryakıt istasyonları,
Kuaför/berber,
İnternet hizmetleri,
Sinemalar,
Oyun salonları,
Otel/motel/misafirhaneler,
Hediyelik eşya dükkânları,
Sanat galerileri,
Konser salonları,
Marketler,
Acenteler,
Yük taşıyıcısı firmaların faaliyetleridir.
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Uygulamalar
Havacılık sektörünü analiz ediniz.
Havalimanlarının gelişimini anlatınız.
Havalimanı ziyareti gerçekleştirerek havalimanı sistemlerinin nasıl çalıştığını açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Havalimanı faaliyetleri nelerdir?
2) Havacılık sektöründe hangi oyuncular mevcuttur?
3) Havayolu taşımacılığının gelişmesinde neler etkili olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havayolu taşımacılık faaliyetlerinin gelişimi ele alınmıştır. Havacılık
sektörünün gelişimi ile birlikte havalimanı yapılanmalarının özellikleri incelenmiştir. Ayrıca
havalimanı kavramını ayrıntılı olarak ele alarak havalimanı paydaşları hakkında bilgi sahibi
olunmuştur. Havalimanı sistemlerinden bahsedilmiştir. Havalimanlarından elde edilen
gelirlere değinilerek havalimanları ile ilgili olan konu başlıkları özetlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Tarihte hava aracı ile ilk uçma deneyimi kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
a) Oliver Twist
b) Piri Reis
c) Vecihi Hürkuş
d) Wright Kardeşler
e) Hiçbiri
2) Aşağıdakilerden hangisi havacılık sistemi içerisinde yer almaz?
a) Uçak üreticileri
b) Yakıt tedarikçileri
c) Havalimanı operatörleri
d) İkram üretim şirketleri
e) Havalimanı sağlık kuruluşları
3) Türkiye'de havalimanı işleticisi otorite aşağıdakilerden hangisidir?
a) SHGM
b) DHMİ
c) TUİK
d) TBMM
e) TCDD
4) Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektörünün gelişmesinde etkili olan deregülasyonlardan
değildir?
a) Küreselleşme
b) Sanayi Devrimi
c) Teknoloji değişimi
d) Ticarileşme
e) Yeniden şekillenme
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5) Dünya üzerindeki havalimanlarından birçoğu ............. ülkesinde yer almaktadır. Boşluğu
aşağıdaki şıklardan doldurunuz.
a) Rusya
b) Türkiye
c) Amerika Birleşik Devletleri
d) Fransa
e) Çin
6) “Türk modeli olarak da yabancı literatürde yer alan …………… modeli ile yatırımcılar
havalimanı terminali ya da havalimanı inşa etmekte, belirli bir süre kullanım ve işletme
hakkını ve buradan sağlanan gelirleri elde etme hakkına sahip olmakla birlikte sözleşme
süresi sonunda bu haklarını tekrar devlete devretmektedir.” Açıklamadaki boşluğa gelecek
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kullan-at
b) Yap-işlet-devret
c) Yap-sat
d) İşletme
e) Hepsi
7) Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış,
hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve
verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerlere ne ad verilir?
a) Hava sahası
b) Apron
c) Havalimanı
d) Terminal
e) İstasyon
8) Terminal binası, kargo binası, kapılar, otomobil park alanları, restoranlar, garajlar ve araç
hizmetleri, havaalanı ulaşım yolları ve terminal önü yolcu-bagaj indirme/bindirme alanları
havalimanlarındaki hangi alanı oluşturmaktadır?
a) Kara tarafı
b) Hava tarafı
c) Apron
d) Kule
e) Hiçbiri
9) Aşağıdakilerden hangisi havayolu talebini durgunlaştıran ve havalimanı faaliyetlerinin
kalitesini azaltan faktörler arasında yer alır?
a) Havalimanlarındaki operasyonların yetersiz ve eksik olması
b) Havayolu firmalarının havalimanlarındaki eksik/yetersiz faaliyetleri
c) Havayolu ve havalimanı çalışanlarının tatmin etmeyen çalışma koşulları
d) Yolcu hizmet yetersizlikleri
e) Hepsi
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10) Aşağıdakilerden hangisi havacılık harici faaliyetler arasında yer almaz?
a) Yiyecek içecek stantları
b) Gümrüksüz alışveriş mağazaları
c) Bankalar/Döviz Büroları
d) Havalimanı yer hizmetleri
e) Taksi hizmetleri, Araç kiralama

Cevaplar: 1)d, 2)e, 3)b, 4)b, 5)c, 6)b, 7)c, 8)a, 9)e, 10)d
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2. HAVALİMANI YER HİZMETLERİNİN HAVAYOLU TAŞIMACILIK
FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Havacılık Endüstrisinde İşbirlikleri
Havalimanı Yer Hizmetleri Kuruluşları
Havayolu Firması ve Yer Hizmetleri İşbirlikleri
Yer Hizmetleri Faaliyetlerinde Serbestleşme Hareketleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yer hizmetleri kuruluşlarının faaliyetleri neler olabilir?
2) Yer hizmetleri işletmeleri ve havayolu şirketleri arasındaki işbirliklerinin avantajları var
mıdır?
3) Yer hizmetleri faaliyetleri neden özelleştirilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Araştırma yapmalı

Havacılık Endüstrisinde
İşbirlikleri

Havacılık sektöründeki
işbirliklerini kavrar.

Havalimanı Yer Hizmetleri
Kuruluşları

Yer hizmeti işletmelerinin
temel faaliyetlerini öğrenir.

Yer hizmetleri faaliyetleri
incelenmeli

Havayolu Firması ve Yer
Hizmetleri İşbirlikleri

Havayolu firmaları ve yer
hizmetleri arasındaki
ilişkileri analiz eder.

Konu ile ilgili örnek olaylar
araştırılmalı
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Anahtar Kavramlar






Havayolu yer hizmetleri şirketleri
Ruhsat türleri
Dış kaynaklardan yararlanma
EU Direktif 96/67/EC
İşbirlikler
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Giriş
Bu bölümde, yer hizmetleri kuruluşlarının temel faaliyet alanlarından bahsedilmiştir.
Havayolu firması ve yer hizmetleri işletmeleri arasındaki işbirliklerinin nedenleri yönetimsel
yaklaşım çerçevesinde ele alınmıştır. Havayolu firmaları ve yer hizmetleri kuruluşlarının
yaptıkları işbirliklerinin taraflara sağladığı yararlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca
havacılık sektöründeki serbestleşme akımlarının ardından cazip bir pazar olarak
değerlendirilmek istenen yer hizmetleri sektöründeki deregülasyon faaliyetleri hakkında
bilgiler aktarılmıştır.
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2.1. Havacılık Endüstrisinde İşbirlikleri
Havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin etkisi ile havayolu firmalarının uçuş ağları
gün geçtikçe genişlemektedir. Uçuş ağlarının genişlemesi ile birlikte havayolu firmalarının
hizmet verdikleri coğrafi alan da zenginleşmektedir. Dünya üzerindeki havalimanı ve uçuş
noktalarının fazlalığı göz önüne alındığında her havalimanında havayolu firmalarını temsil
edecek personelin istihdamı oldukça maliyetli olmanın yanı sıra operasyonel olarak da
karmaşıktır. Havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarında, apron hareketlerinde, yolcu ve
yükü uçağa bindirme ya da indirme işlemlerinde onlara teknik destek verecek araçların
bulundurulması da yüksek maliyetli yatırımları gerektirmektedir. Havacılık sektörünün hızlı
bir şekilde gelişmesi bu hizmetleri kendi bünyelerinde yerine getirebilecek temel yeteneğe
sahip yeni kuruluşların oluşmasına ortam hazırlamıştır.
Havacılık sektöründe ilişkili sistemlerin bütünleşmesi operasyonların sürdürülebilir
olması açısından önem arz etmektedir. Uçak üreticileri, uçak motoru üreticileri, yolcular, yer
hizmeti şirketleri, hava trafik hizmeti sağlayıcıları
havacılık endüstrisi bileşenleri
içerisindedir. Bu alt sistem oyuncularının verimli bir şekilde koordinasyon kurmaları
sayesinde havacılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde genişleyeceği ifade edilmektedir.
Havacılık sektöründeki işletmeler, finansal ve operasyonal başarı elde etmek için sistemin
gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır. Sistem yaklaşımı çerçevesinde havacılık
sektörünün gelişimi ilişki içerisinde olunan tüm oyuncuların arzu edilen seviyede ahenkli bir
şekilde çalışmaları ile mümkündür.
Havayolu taşımacılık faaliyetlerinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda sektöre
yönelik taleplerin artması piyasadaki rekabetin hareketlenmesine sebep olmaktadır. Sektör
içindeki oyuncular operasyonlarını sürdürülebilir kılmak için aktörler arasında işbirliklerine,
ittifaklara yönelmektedir. Yoğun rekabetin olduğu gelişen bir pazar olan havacılık sektöründe
havayolu firmalarının temel yetenekleri olan hava seyrüseferine odaklanıp diğer
faaliyetlerinde dış kaynaklardan yararlanma yoluna yöneldikleri görülmektedir. Outsourcing
olarak da anılan bu yönetim modelinde firmalar kendilerinin uzman oldukları faaliyetlere ve
temel yeteneklere odaklanıp destek faaliyetleri kendi konusunda uzman diğer firmalardan
tedarik etmektedirler. Böylece destek faaliyetlerin kalitesi artmakta ve bu konuda uzman olan
kuruluşların ölçek ekonomileri sayesinde maliyetleri azalmaktadır. Dış kaynaklardan
yararlanan havayolu firmalarının verimlilikleri artarak sundukları hizmetlerin kalitesi
yükselmektedir. Havayolu firmalarının sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için temel
yetenekleri olan uçuş operasyonuna odaklanması ve destek faaliyetler için dış kaynak
kullanması havayolu firmaları ile yer hizmeti kuruluşlarının faaliyetlerinin ortak bir alanda
toplanmasına neden olmaktadır. Havayolu firmaları destek faaliyetleri yer hizmeti kuruluşuna
devrederek destek faaliyetlerin maliyetlerini minimize etmeyi amaçlamaktadır. Havayolu
firmasının bu dış kaynak kullanımındaki hedefi aynı zamanda sunulan hizmetlerin kalitesini
arttırmaktır.
Havayolu firmalarının müşterileri yolculardır. Yer hizmeti kuruluşlarının müşterisi ise
havayolu firmalarıdır. Yolcular dolaylı olarak yer hizmeti kuruluşunun da müşterisi
olmaktadır. Bu sebeple destek hizmetlerdeki faaliyetlerin kalitesi, havayolunu tercih eden
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müşterileri dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Havacılık sektörüne yönelik beklentiler bu
pazarın büyüyen bir pazar olduğu doğrultusundadır. Beklenen yolcu ve yük taleplerindeki
artışlar havayolu firmaları için sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamaya yönelik birer fırsat
olarak ele alınmaktadır. Havayolu firmaları bazı faaliyetleri yer hizmeti kuruluşlarına
devrederek küçülerek büyüme stratejisi uygulayabilmektedir. Müşteriye değer yaratmak ve
havayolu firmasını sürdürülebilir kılmak için yalınlaşma yolu tercih edilebilir. Yalın
operasyonlar çerçevesinde piyasa aktörleri arasında güçlü işbirlikleri hem örgütlerin hızlı
büyümesine hem de havacılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Havayolu firmalarının uçuş ağları gün geçtikçe gelişmektedir. Havayolu firmaları
kendi aralarında kurdukları ittifaklar ile birlikte ortak biletleme yapabilmektedir. Bu
faaliyetlerin temel amacının havayolu firmalarının varlıklarını sürdürme arzuları olduğu
görülmektedir. Havayolu firmalarının şebekelerinin genişlemesi sonucu birçok uçuş noktasına
yönelik hizmet verdikleri görülmektedir. Dünya üzerindeki havalimanı ve uçuş noktalarının
fazlalığı göz önüne alındığında her havalimanında havayolu firmalarını temsil edecek
personelin istihdamı oldukça maliyetlidir. Havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarında
onlara teknik destek verecek araçların bulundurulması da aynı şekilde yüksek maliyetli
yatırımları gerektirmektedir. Havacılık sektörünün gelişmesi de bu hizmetleri kendi
bünyelerinde sürdürecek yeni kuruluşların oluşmasını sağlamıştır.
Yer hizmeti kuruluşları havayolu taşımacılığında hava seyrüseferi dışında kalan ancak
hava seyrüseferi için gerekli olan tüm destek hizmetlerin yürütüldüğü kurumlar olarak ele
alınmaktadır. Havayolu firmaları yer hizmeti kuruluşu ile yaptığı anlaşma dâhilinde
faaliyetlerin yürütülmesini sağlayacaktır. Böylece destek faaliyetlerin kalitesi artmış olmakla
birlikte havayolu faaliyetlerinin maliyetleri azalacaktır. Yer hizmeti kuruluşunun kendi
personeli, kendi bürolarında ve çalışma alanlarında havayolu firmasının temsilcisi olarak
faaliyetlerin yürütülmesini sağlayacaktır. Yer hizmetleri kuruluşları; check-in, boarding,
yolcu karşılama, bagaj işlemleri, VIP faaliyetleri, uçakların bakımı, uçuşa hazırlık, uçak
temizliği, de-icing, anti-icing, push-back gibi destek faaliyetleri havayolu firmalarına sunarak
onların temel yeteneği olan uçuş operasyonuna hazırlamalarına yardımcı olacaktır.
Günümüzde birçok havayolu firmasının havacılık sektöründe varlığını korumak ve
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etme amacıyla dış kaynaklardan yararlandığı
görülmektedir. Hava taşımacılığında ikram hizmeti sunan havayolu firmaları bu ürünleri
üreten firmalar ile sözleşmeler yaparak bu hizmetleri dış tedarikçiden sağlamaktadır. Bu
sayede ikram servisi sağlamak amacıyla üretim personeline ihtiyacı olmayacak ve bu ürünleri
üretmek için katlanacağı maliyetleri azaltacaktır. Havayolu firması ve ikram hizmeti için
gerekli gıda ürünlerini sunan tedarikçi arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda iki taraf
faaliyetlerini devam ettirecektir. Sözleşmede belirtilen kalite kurallarına uyulmadığı takdirde
havayolu firması belirli koşullar dâhilinde dış kaynak sağlayıcıyı değiştirebilir.
Sonuç olarak havacılık sektörünün gün geçtikçe geliştiği görülmektedir. Gelişen bu
sektöre yeni oyuncular dâhil olmakta ve pazardaki rekabet artmaktadır. Sektörün çekici bir
sektör olması rakipler arası çekişmeleri arttırmakta ve yeni buluş ve iş modellerinin gelişimini
hızlandırmaktadır. Havacılık otoritelerinin raporları ve havayolu taşımacılık istatistikleri
37

sonucunda bu sektörün önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceği ifade edilmektedir.
Beklenen talep artışları havayolu firmaları ve dış kaynak sağlayıcılar arasındaki işbirliklerini
genişletmekte ve yeni iş modellerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesini hızlandırmaktadır.

2.2. Havalimanı Yer Hizmetleri Kuruluşları
Havaalanı terimi; karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel
olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve
yük alınmasına ve verilmesine ilişkin elverişli tesisleri bulunan yerler,” olarak ifade
edilmektedir. Havalimanları ise uluslararası hava trafiğine açık hava alanlarıdır. Uygun teknik
özelliklere sahip; gümrük, pasaport, sağlık ve bunlara benzer işlemlerin yapılması için
kolaylıkları bulunan havaalanları, uluslararası hava trafiğine açılarak havalimanı statüsüne
geçmektedir. (2920 s. SHK) Uluslararası literatürde bu iki kavram ayrımına gidilmeden
“Airport” kelimesi tercih edilmektedir. Ülkemizde de 2012 yılı itibariyle DHMİ bünyesindeki
tüm havaalanlarının isminin havalimanı olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Havalimanı yer hizmetleri kuruluşları, havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere
çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlardır. Yer hizmetleri
kuruluşları uçakların havalimanına inişinde ve havalimanından kalkışında onlara hizmet veren
işletmelerdir. Uçakların uçuşa hazırlanması, yolcu-bagaj operasyonları, yükleme boşaltma
işlemleri bu kuruluşların faaliyetleri çerçevesinde yer almaktadır. Bu faaliyetlerin sistemli,
düzenli ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi havacılık faaliyetlerinin performansına katkı
sağlamaktadır. 45 dakikalık bir uçuşun öncesi ve sonrası hesaplandığında bu sürecin 2-3 saati
kapsayabildiği görülmektedir. Yer hizmeti kuruluşlarının faaliyetlerini yerine getirirken
uçakların kalkış zamanını etkilemeyecek bir performans sergilemeleri gerekmektedir.
Havalimanları yolcu aktarım merkezi olmanın dışında yaşam alanı olarak da dikkat
çekmektedir. Havalimanları; bünyesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, kafeler,
restoranlar, oteller, sinemalar, konferans salonları ile birlikte ülkenin imajını, ekonomik
seviyesini, gelişmişlik düzeyini gösteren ortamlar olarak kabul edilmektedir. Yer hizmeti
kuruluşları da havalimanlarında faaliyet gösteren organizasyonlardır. Bu örgütlerin
faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri diğer havacılık bileşenlerinin de
operasyonlarına olumlu katkı sağlamaktadır. Ülke imajı da bu hizmetler doğrultusunda önem
kazanabilmektedir.
Yer hizmeti kuruluşları havalimanlarında aşağıda belirtilen hizmetleri vererek
operasyonların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak aktörler arasındaki güçlü
işbirliklerinin gelişmesine imkân tanımaktadır. Güçlü koordinasyonlar sayesinde gerçekleşen
verimli operasyonlar havayolu firmalarına, havalimanı işleticilerine, hava terminali
işleticilerine, yer hizmeti kuruluşlarına ve 3. parti hizmet sağlayıcılara finansal ve operasyonel
katkı sağlayarak sektörün gelişme düzeyini arttırmaktadır.
Yer hizmetleri kuruluşlarının faaliyetleri aşağıdaki gibi özetlenmektedir: (SHGM
Havacılık Talimatı, 1999)


Temsil
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Yük Kontrolü ve Haberleşme
Birim Yükleme Gereçlerinin Kontrolü
Yolcu Trafik
Kargo ve Posta
Ramp
Uçak Temizlik
Yakıt ve Yağ
Uçak Hat Bakım
Uçuş Operasyon
Ulaşım
İkram Servis
Gözetim ve Yönetim
Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimidir.

Havalimanı yer hizmeti kuruluşu olarak hizmet vermek isteyen örgütlerin A, B ya da
C grubu ruhsata sahip olması gerekmektedir. Her ruhsat tipine sahip olmanın farklı
sorumlulukları ve gereklilikleri bulunmaktadır. Özellikle büyük havalimanlarında faaliyet
gösterebilmek için A grubu çalışma ruhsatına sahip olunması gerekmektedir.
A Grubu Yer Hizmetleri Çalışma Ruhsatı: “Hizmet türlerinden tamamı ya da
birkaçını (yolcu trafik, yük kontrolü, haberleşme, kargo, uçak temizlik) en az üç
uluslararası trafiğe açık havalimanında teşkilatlandıran ve hava taşıyıcılarına yer
hizmeti veren yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Türkiye’de A grubu çalışma ruhsatına
sahip üç kuruluş bulunmaktadır. (SHY-22)
B Grubu Çalışma Ruhsatı ise havaalanlarındaki hizmetlerin tamamını ya da bir
kısmını kendileri için yapacak hava taşıyıcılarının oluşturduğu gruba verilen ruhsattır.
Bazı havayolu firmaları ya da havacılık kurumları bu ruhsatın sınırları içerisindeki yer
hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. (SHY-22)
C Grubu Çalışma Ruhsatı ise hizmet türlerinden, temsil, gözetim ve yönetim, uçak
özel güvenlik hizmet ve denetimi, ikram servis ile uçuş operasyon hizmetini yapmak
üzere yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişilerine her bir hizmet türü için verilecek
çalışma belgelerini kapsamaktadır. (SHY-22)
Her çalışma ruhsat kategorisine göre yer hizmeti kuruluşlarının uygulayabileceği
faaliyetler farklılık gösterebilir. Aynı zamanda farklı ruhsat tiplerine göre farklı sayıda ve tipte
teçhizat ve donanımların gerekli olduğu belirtilmelidir. Sahip olunan ruhsat grubu yer hizmeti
kuruluşlarının faaliyet çerçevesini ve organizasyon yapısını belirlemektedir.
Havayolu firması ve yer hizmet kuruluşu kendi aralarında belirlenen anlaşmalar
sonucunda faaliyetleri yerine getirmektedir. Bu anlaşmaların gerekli otorite tarafından
onaylanması gerekmektedir. Anlaşmalar neticesinde taraflar belirlenen standartlar
doğrultusunda faaliyetleri yerine getirmekten sorumludur. Bu sözleşmelerde belirlenen
koşullardan sapmalar gözlemlendiğinde hizmet sağlayıcı 30 gün içerisinde bu eksikliğini
gidermelidir. (SHY-22) Gerekli kontroller sonucu ortadan kalkmayan hatalı uygulamalar
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sözleşmelerin feshine ve yer hizmeti kuruluşlarının çalışma ruhsatlarının iptaline neden
olabilmektedir. Ayrıca uçuş iznine sahip olan havayolu firmaları aynı zamanda yer hizmeti
çalışma ruhsatına sahip ise işletmenin uçuş izninin iptal edilmesi durumunda otomatik olarak
yer hizmetleri ruhsatı da iptal edilmiş sayılmaktadır.
Havayolu firması ve yer hizmeti kuruluşları arasında Standart Yer Hizmetleri
anlaşması imzalanmaktadır. Bu anlaşma ile yukarıda belirtilen faaliyetler resmiyet altına
alınmaktadır. Ayrıca yer hizmeti kuruluşu ve havalimanı otoritesi arasında da Hizmet
Sözleşmesi imzalanır. Böylelikle devleti temsilen DHMİ yer hizmeti kuruluşlarının
faaliyetlerini denetlemekle yetkilidir ve yer hizmeti kuruluşu da DHMİ'ye karşı faaliyetleri
belirtilen şartlarda yerine getirmekten sorumludur. Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse;
İstanbul Air Havayolu Firması ile Beyazıt Yer Hizmetleri Kuruluşu arasında Standart Yer
Hizmetleri Anlaşması; Beyazıt Yer Hizmeti Kuruluşu ve DHMİ arasında da Hizmet
Sözleşmesi imzalanmaktadır. Tüm taraflar bu anlaşmalarda belirtilen koşullarda faaliyetleri
yerine getirmekten sorumludur.

2.3. Havayolu Firması ve Yer Hizmeti Kuruluşu İşbirlikleri
Gelişmekte olan sektörlerde işletmelerin ortaklık içine girerek ya da işbirliği kurarak
faaliyetlerine devam ettiği görülmektedir. Modern yönetim tekniklerinin organizasyonlar
tarafından uygulamaya konulmasındaki amaç örgütlerin varlıklarını devam ettirmek istemeleri
ve ortalama üzeri getiri elde etme arzularıdır. İşletmeler bazı faaliyetlerinde dış kaynak
kullanarak hem çekirdek süreçlerine odaklanmakta hem de yapısal küçülmenin avantajı ile
operasyonel ve finansal büyümeye zemin hazırlamaktadır. Dış kaynak kullanarak bazı süreç
ve faaliyetlerin hizmet sağlayıcı işletmelere devredilmesi ile birlikte örgüt kademe ve personel
bakımından küçülebilir. Bu durum örgütün gücünün azaldığı anlamına gelmemektedir. Örgüt
yalınlaşarak ve temel yetenekleri üzerine yoğunlaşarak rekabetin hâkim olduğu piyasalarda
işbirlikleri ile birlikte varlığını devam ettirmek istemektedir.
Havacılık
sıralanmaktadır:

sektöründe

kullanılan

işbirliklerinin

avantajları

aşağıdaki

gibi

Dış Kaynak Kullanıcısına Değer Yaratma: Havayolu firmaları bazı faaliyetlerin
gerçekleştirilmesini yer hizmeti kuruluşlarına belirli şartlar ve anlaşmalar çerçevesinde
devretmektedir. Buradaki amaç sadece maliyet tabanlı değildir. Hizmet sağlayanın
sunduğu hizmetin kalitesi, bilinirliği havayolu firmasının kalite düzeyini yükseltebilir.
Sunulan hizmetlerin belirlenen standartlar üzerinde olması havayolu firmasının hem
imajına hem de operasyonel faaliyetlerine değer katmaktadır. Aynı şekilde dış kaynak
sağlayan yer hizmetleri kuruluşları da verdiği hizmetlerin kalitesini belirlenen
standartlarda tutarak kendi organizasyonları için de değer yaratmaktadır. Örneğin
uçakların zamanında kalkış performansını etkileyen push-back, temizlik, yakıt ikmali,
de-icing gibi faaliyetler kaynak sağlayıcının da itibarını arttırmaktadır.
Dış Kaynak Kullanıcısının Finansal Yapısına Olumlu Katkı Sağlama: Havayolu
şirketi ve yer hizmeti kuruluşu arasındaki işbirliği neticesinde bazı faaliyetlerin yer
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hizmeti tarafından yerine getirilmesi müşteriler gözünde olumlu bir imaj yaratabilir.
Özellikle hizmet alma ihtiyacı duyulan faaliyetler; havayolu firmasının özen
gösteremediği ve yolcular tarafından memnun kalınmayan işlemlerdir. Bu faaliyetlerin
toplum gözünde imaja sahip bir yer hizmeti kuruluşu tarafından yerine getirilebilme
beklentisi artmaktadır. Böyle bir durumda da başarılı gerçekleşen yer hizmeti
faaliyetleri müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Hem kaynak kullanıcısının hem de
hizmet sağlayıcısının finansal yapısı güçlenmektedir. Yapılan işbirlikleri iki tarafın
hisse senedi fiyatlarını yükseltebilir.
Dış Kaynak Kullanıcısının Üretim Maliyetlerini Azaltma: Havayolu firmalarının
maliyetleri oldukça değişken olabilmektedir. Havayolu firmaları temel operasyonları
dışında kalan bazı faaliyetleri, kendilerinden daha iyi yapabilecekleri ve çok daha
makul maliyetler ile yerine getirebilecekleri düşüncesi ile yer hizmeti kuruluşlarından
temin etmektedir. Böylelikle havayolu firmaları kendilerinin sunabileceği hizmetlerde
maliyet avantajı da sağlamak adına yer hizmeti kuruluşları ile işbirliklerine
gitmektedir.
Dış Kaynak Kullanıcısının Hizmet Performansının İyileştirilmesi: Havayolu
firmaları destek operasyonları yer hizmeti kuruluşuna devrederek asıl faaliyetlere
odaklanmaktadır. Yer hizmeti kuruluşu hizmet sağlayıcı olarak kendi uzmanlık işini
en iyi şekilde gerçekleştirmekte ve havayolu firması da uçuş operasyonlarındaki
hizmet performansını arttırmaktadır.
Dış Kaynak Kullanıcısına Stratejik Avantaj Sağlama: Havayolu firmaları ve yer
hizmeti kuruluşları yaptıkları anlaşmalar ile hem uzun vadede var olmayı
hedeflemekte hem de rekabetin hâkim olduğu piyasada sürdürülebilir karlılığın
yükseltilmesini arzu etmektedir. Böylelikle operasyonları gerçekleştirirken tarafların
bütünleştiği görülmektedir. Organizasyonlar tarafından oluşturulan sinerji ile örgütler
arası bilgi aktarımı artmakta ve organizasyonlar öğrenen birer kurum hâline
gelebilmektedir.
Havayolu firmaları ve yer hizmetleri kuruluşları arasındaki işbirliklerinin amaçları da
aşağıdaki gibi özetlenmektedir:










Tarafların iş odaklarını iyileştirerek havacılık operasyonlarını verimli kılmak,
Havacılık sektöründe oluşabilecek riskleri paylaşmak,
Sahip olunan kaynakları stratejik faaliyetlere yönlendirmek,
Yeni teknoloji kullanımı ile sektörel gelişimi hızlandırıcı projeler sunmak,
Küresel ölçekte değer zinciri oluşturmak,
Esnekliği arttırmak,
Yeni pazarlara (şebekelere, havalimanlarına) girme fırsatı yakalamak,
Ölçek ekonomisinden yararlanarak maliyet minimizasyonu sağlamak,
Maliyet avantajları yaratarak sektöre olan talebi arttırmaktır.
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2.4. Yer Hizmetleri Faaliyetlerinde Serbestleşme Hareketleri
Havayolu firmalarının ve havayolu taşımacılık faaliyetlerinin özelleştirilmeye
başlamasının ardından pazarda büyümeyi ve genişlemeyi arttırıcı yeni arayışlar baş
göstermiştir. Yer hizmetleri faaliyetleri de dolaylı olarak havayolu taşımacılık
faaliyetlerindeki serbestleşme hareketlerinden etkilenmiştir. Monopol olan yer hizmetleri
faaliyetleri de özelleştirme adımları ile rekabete açılmıştır.
EU (Avrupa Birliği) Direktifi 96/67/EC ile yer hizmetlerine yönelik uygulamalar
Avrupa Birliği tarafından 1996 yılında yayınlanmıştır. Böylece bu pazarda da rekabet
artmıştır. 96/67/EC numaralı direktif, yer hizmetleri kuruluşları arasında rekabet yaratmak ve
havacılık endüstrisindeki liberalizasyon akımlarını genişletmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu
deregülasyon sonucunda yer hizmetlerine yönelik fiyatlar düşmüştür. Faaliyetlerin kalitesi
yükselmiştir. 1996 yılında yayınlanan EU Direktif 96/67/EC ile Avrupa’da havalimanı yer
hizmetleri pazarında serbestleşme hareketlerinin adımları atılmıştır. Böylece Avrupa’nın önde
gelen meydanlarında yer hizmeti faaliyetleri icra etmek için piyasaya yeni oyuncular girmiş
ve taraflar arasındaki rekabet artmaya başlamıştır. Yer hizmetleri sektöründeki yüksek kâr
marjları azalma göstermeye başlamış ve uzun dönemli anlaşmalar yerini kısa dönemli
anlaşmalara bırakmıştır.
EU direktifi 96/67/EC pazar yapısının temellerini oluşturmaktadır. Bu direktifin amacı;




Operasyonel maliyetleri minimize etmek,
Uçak yer hizmetleri faaliyetlerinin kalitesini arttırmak,
Uzun dönem sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamaktır.

96/67/EC direktifi ile yer hizmetlerinin özelleştirilmesinde:





Yer hizmetleri piyasasını rekabete açmak,
Yer hizmetleri faaliyetlerinin fiyatlarını düşürmek,
Yer hizmetleri operasyonlarının kalitesini yükseltmek,
Havayolu firmalarına istediği yer hizmeti kuruluşu ile anlaşma yapma imkânı tanımak
gibi nedenler etkili olmaktadır.
Tablo 2: Yer Hizmetleri Sektöründeki Değişiklikler
Havayolu Endüstrisi
Yer Hizmetleri Endüstrisi
Rekabet
Kalite ve önemi
Havayolu firmaları finansal durumu
Maliyet yapılanmalarına yönelik baskılar
Havayolu işbirlikleri
Çok istasyonlu talep sözleşmeleri
Düşük maliyetli taşıyıcılar
Süreçlere adapte olabilme
Topla dağıt distemi
Bağlanabilirlik
Kriz yönetimi
Esneklik
Emniyet – Güvenlik
İlginin Artması
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Bazı havayolu firmaları kendi iştiraklerince kurulmuş yer hizmeti kuruluşları ile
anlaşma yapabilir. Havacılık sektöründe dikey ve bütünleşik kaynak sağlama yönteminin
yaygın olduğu görülmektedir. THY, KLM, Air France, Delta gibi havayolu firmaları kendi
holdingleri ya da ortakları tarafından kurulmuş yer hizmetleri kuruluşlarının faaliyetlerinden
yararlanmaktadır. Aynı şekilde bazı havayolu firmaları kendi içlerinde ittifaklara giderek
belirli lokasyonlarda belirlenen şirketlerin yer hizmeti faaliyetlerinden yararlanmayı tercih
edebilir. Bazı havalimanları da kendi belirledikleri kurallar ve ihaleler doğrultusunda yer
hizmeti kuruluşlarının faaliyetlerini ve kurumlarını belirleyebilmektedir. Ülkemizde
havalimanlarında hizmet bedellerini DHMİ belirlemektedir. İşletici firma belirlenen fiyat
üzerine izin verilen % miktarında zam ya da iskonto yapabilir. Haksız rekabeti önlemek için
fiyat aralığı haricine çıkmamalıdır.
Avrupa ülkelerinde havacılık sektörü dinamikleri arasındaki etkileşim daha bütünleşik
olarak ele alınmaktadır. Havayolu firması ve yer hizmetleri kuruluşları arasında işbirliklerinin
yanı sıra havalimanları ve havayolu firmaları arasında da havacılık sektörüne yönelik talebi
canlandırma amacı taşıyan ortak girişimler bulunmaktadır. 2008 yılında baş gösteren küresel
krizde Avrupa havacılık sektörünün ciddi bir duraklama dönemine girdiği görülmektedir.
Bölgede yaşanan doğal afetler (volkanik patlamalar) neticesinde havacılık endüstrisi
operasyonel ve finansal anlamda olumsuz yönde etkilenmiştir. Aynı dönemde ülkemiz
havacılık sektörü krizden az etkilenen ülkeler ile ikili havacılık anlaşmalarını genişletmiş ve
iç hat ağırlıklı olmak üzere havayolu taşımacılık faaliyetlerinde Avrupalı rakiplerinden çok
daha üstün başarılara imza atmıştır.
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Uygulamalar
Dış kaynaklardan yararlanma konusunu anlatınız.
Özelleştirme faaliyetlerinin havacılık sektörüne etkileri neler olabilir?
A tipi yer hizmetleri çalışma ruhsatına sahip işletmeleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Yer hizmetlerinin çalışma ruhsatları kaça ayrılır?
2) Yer hizmetleri kuruluşları ve havayolu firmaları arasındaki işbirliklerinin taraflara
sunduğu avantajlar nelerdir?
3) Özelleştirme adımlarının yer hizmetleri sektörüne getirdiği yenilikler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Havalimanı yer hizmetleri kuruluşları, havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere
çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlardır. Bu bölümde yer
hizmetleri sektörünün doğuşu ve gelişimi değerlendirilmiştir. Yer hizmeti işletmelerinin
aldıkları ruhsat tipleri, havayolu firması ve havalimanı yer hizmetleri kuruluşları arasındaki
işbirliklerinin sağladığı avantajlar anlatılmıştır. Ayrıca havalimanı yer hizmetleri sektöründeki
serbestleşme adımları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Hizmet türlerinden tamamı ya da birkaçını (yolcu trafik, yük kontrolü, haberleşme, kargo,
uçak temizlik) en az üç uluslararası trafiğe açık havalimanında teşkilatlandıran hava
taşıyıcılarına yer hizmeti veren yetkilendirilmiş kuruluşların sahip olması gereken ruhsat
tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) A tipi ruhsat
b) B tipi ruhsat
c) C tipi ruhsat
d) D tipi ruhsat
e) E tipi ruhsat
2) Havayolu firması ve yer hizmeti kuruluşları arasında hangi anlaşma imzalanır?
a) Standart yer hizmetleri anlaşması
b) Hizmet sözleşmesi
c) Karar anlaşması
d) Ticaret sözleşmesi
3) Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektöründe kullanılan işbirliklerinin avantajlarından
değildir?
a) Dış kaynak kullanıcısına değer yaratma
b) Dış kaynak kullanıcısının finansal yapısına olumlu katkı sağlama
c) Havayolu firmasının üretim maliyetlerini azaltma
d) Taraflara stratejik avantaj sağlama
e) Gümrüksüz sahada satılan ürünlere talebi arttırma
4) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve
sektörünün özelleştirilmesine neden olan direktiftir?
a) 96/67/EC
b) 55/44/EU
c) 67/96/EU
d) 44/55/EU
e) 96/97/EU

yer hizmetleri
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5) Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri kuruluşu ve ilgili havacılık otoritesi arasında
imzalanan anlaşmadır?
a)Standart yer hizmetleri anlaşması
b)Hizmet Sözleşmesi
c)Ticaret Anlaşması
d)Politik karar
e)Hiçbiri
6) Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri faaliyetleri arasında yer almaz?
a) Temsil
b) Yük Kontrolü ve Haberleşme
c) Birim Yükleme Gereçlerinin Kontrolü
d) Hava Trafik
e) Yolcu Trafik
7) Hizmet türlerinden, temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi,
ikram servis ile uçuş operasyon hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel
kişilerine her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerini kapsayan ruhsat
aşağıdakilerden hangisidir?
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
8) Havayolu firması ve yer hizmet kuruluşu kendi aralarında belirlenen anlaşmalar
sonucunda faaliyetleri yerine getirmektedir. Anlaşmalar neticesinde taraflar belirlenen
standartlar doğrultusunda faaliyetleri yerine getirmekten sorumludur. Bu sözleşmelerde
belirlenen koşullardan sapmalar gözlemlendiğinde hizmet sağlayıcı………… gün
içerisinde bu eksikliğini gidermelidir. Açıklamada yer alan boşluğa gelecek sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 20
b) 45
c) 15
d) 60
e) 30
9) Havayolu firmalarının sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için ……………..olan
uçuş operasyonuna odaklanması ve destek faaliyetler için ………………kullanması
havayolu firmaları ile yer hizmeti kuruluşlarının faaliyetlerinin ortak bir alanda
toplanmasına neden olmaktadır.
a) Temel yetenekleri/dış kaynak
b) Dış kaynak/temel yetenekleri
c) Ölçek /dış kaynak
d) Amacı/yardımcı
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e) Hiçbiri
10) Uçakların uçuşa hazırlanması, yolcu-bagaj operasyonları, yükleme boşaltma işlemleri
hangi kuruluşların faaliyetleri arasında yer almaktadır?
a) Havalimanı işleticisi
b) Havayolu işleticisi
c) Terminal işleticisi
d) Hava trafik kontrol birimi
e) Havalimanı yer hizmetleri

Cevaplar: 1)a, 2)a, 3)e, 4)a, 5)b, 6)d, 7)c, 8)e, 9)a, 10)e
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3. HAVALİMANI YER HİZMETLERİ FAALİYETLERİ VE HİZMET
TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Yer Hizmetleri Faaliyetlerine İlişkin Kanun ve Yönetmelikler
3.2. Çalışma Ruhsatı İşlemleri ve Yer Hizmetleri Kuruluşu Faaliyetlerine
İlişkin Bilgiler
3.3. Genel Olarak Yer Hizmetleri Faaliyetleri
3.4.Havalimanı Yer Hizmetleri Sektöründe Kullanılan Terimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Havalimanı yer hizmetleri faaliyetleri neler olabilir?
2) Her işletme yer hizmeti kuruluşu olabilir mi?
3) Havacılık sektörünün kendine ait bir terminolojisi var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yasa ve yönetmelikler takip
edilmeli

Yer Hizmetleri
Faaliyetlerine Yönelik
Kanun ve Yönetmelikler

Yer hizmetleri faaliyetleri ile
ilgili otoriter kuralları
öğrenir.

Havalimanı Yer Hizmet
Faaliyetleri

Yer hizmet faaliyeleri
hakkında fikir yürütebilir.

Havalimanı operasyonlarına
yönelik videolar izlenmeli

Havacılık Terimleri

Havacılıkta kullanılan özel
terimlere alışır.

Terimler ve anlamları
hususunda alıştırma
yapılmalı
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Anahtar Kavramlar





SHY-22
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
Ruhsat Tipleri
Havacılık Terimleri
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Giriş
Bu bölümde havalimanı yer hizmetleri faaliyetleri hakkındaki Sivil Havacılık Yer
Hizmetleri yönetmeliğinin önemli kısımları ele alınmıştır. Yer hizmetleri kuruluşu olmak için
izlenmesi gereken adımlardan bahsedilmiştir. Ruhsat tipleri değerlendirilmiştir. Yer hizmet
kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken kuralların önemi vurgulanmıştır. Yer hizmet
faaliyetlerinin bir bölümü listelenmiştir. Havacılık sektöründe ve havalimanlarında kullanılan
terimlere alışmak için bir takım terimler ve açıklamalarının özetleri sunulmuştur.
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3.1. Yer Hizmetleri Faaliyetlerine İlişkin Kanun ve Yönetmelikler
Havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak ülkemizdeki en önemli kanun 2920 sayılı Türk
Sivil Havacılık Kanunu’dur. Havayolu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin birçok düzenlemenin
2920 sayılı kanun kapsamından yola çıkarak ilgili yönetmeliklerce belirlendiği görülmektedir.
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun amacı; “Devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren,
ileri teknolojinin uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil
havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir
şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.” şeklinde ifade edilmektedir. Bu amaçları sağlamak için
havacılık sektörünün her birimindeki faaliyetlere yönelik ilgili otoritelerce yönetmeliklerin
hazırlandığı ve havacılık operasyonlarına ilişkin düzenlemelerin ve kuralların uluslararası
talimatları ve regülasyonları da ele alarak oluşturulduğu görülmektedir. Havayolu taşımacılık
sektörünün evrensel bir endüstri olarak kabul edilmesi sebebiyle tüm süreçteki faaliyetlere
ilişkin yapılması gerekenlerin ayrıntılı olarak belirlendiğini söylemek mümkündür. Havacılık
sektörünün gittikçe büyümesi ve gelişen tüm alt birimlerin faaliyetlerinin ayrıntılı olarak ele
alınması gerekliliği yeni yönetmeliklerin hazırlanmasına zemin hazırlamaktadır.
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 44. maddesinde havalimanlarındaki yer
hizmetlerine yönelik faaliyetlerin Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkisi altında uluslararası
standartlarda geliştirilmesinin önemine değinilmektedir. İlgili madde şu şekildedir:
“Ulaştırma Bakanlığı (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı), havaalanlarında,
yolcu ve yük trafiğinin ve her türlü hizmetlerin çağdaş sivil havacılık ilkelerine ve ülke
çıkarlarına uygun bir biçimde yürütülmesi amacı ile gereken önlemleri almaya ve aldırmaya
yetkilidir.”
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 44. maddesi uyarınca havalimanı yer
hizmetleri faaliyetlerine ilişkin Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği SHY-22
düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte belirtilen kural ve talimatlar doğrultusunda havacılık
sektöründe büyük önem arz eden yer hizmetleri faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği dört kısımdan oluşmaktadır. İlk iki kısım üçer
bölümden, diğer kısımlar birer bölümden meydana gelmektedir.
Birinci kısım birinci bölümde yönetmeliğin amacı, kapsamı, dayanağı ve yer hizmet
faaliyetleri ve taraflara ilişkin tanımlar yer almaktadır. İkinci bölümde havalimanı yer hizmet
türlerinden bahsedilmektedir. İlk kısmın son bölümünde yer hizmetleri faaliyetlerinde taraf
olanların yetki ve sorumluluklarına değinilmektedir. SHY-22’nin ikinci kısmının ilk
bölümünde yer hizmeti kuruluşlarının alması gereken çalışma ruhsatlarına ve türlerine ilişkin
bilgiler yer almaktadır. İkinci kısım ikinci bölümde bu faaliyetleri icra ederken uyulması
gereken esas ve usullerden bahsedilmektedir. İkinci kısmın son bölümünde havacılık
faaliyetlerinin çağdaş ve uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için ilgili otoritelerin
denetleme süreçlerinden ve talimatlara ve anlaşmalara yönelik aykırı davranışlardan
bahsedilmektedir. Üçüncü kısım, faaliyetlere ilişkin ücretleri ele alırken dördüncü bölümde
son hükümler yer almaktadır.
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SHY-22’nin amacı yönetmeliğin birinci maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre
yönetmeliğin amacı; “2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 44. maddesi gereğince,
havaalanlarında yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak için,
uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu hizmetlerle ilgili ücret tarifelerini
belirlemektir” şeklinde ifade edilmektedir.
Bu yönetmelik havalimanları işletmeciliği yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünü, havaalanı işletmeciliği yapan diğer kuruluşlar ile çalışma ruhsatına sahip
yer hizmetleri kuruluşlarını kapsamaktadır.

SHY-22

1.KISIM
1.BÖLÜM
Amaç

2.BÖLÜM

Havaalanı yer
Hizmetleri
Türleri

2.KISIM
3.BÖLÜM

Sorumluluk
ve yetkiler

1.BÖLÜM
Çalışma
Ruhsatı ile
İlgili İşlemler

2.BÖLÜM
Uygulanacak
Esas ve
Usuller

3.KISIM
3.BÖLÜM

ÜCRETLER

4.KISIM
SON
HÜKÜMLER

Denetleme ve
Aykırı
Davranışlar

Kapsam

Dayanak
Tanımlar

Şekil 2: SHY-22 Yer Hizmetleri Yönetmeliği İçeriği
3.2. Çalışma Ruhsatı İşlemleri ve Yer Hizmetleri Kuruluşu

Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

Yer hizmeti kuruluşları havalimanlarında uçuş operasyonları için gereken hizmetleri
vererek operasyonların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Uçuş
operasyonlarının emniyetli gerçekleştirilmesi için yer hizmetlerinin faaliyetleri büyük önem
arz etmektedir. Hava aracının uçmak için ihtiyaç duyduğu faaliyetler, havayolu firmalarının
müşterilerini ağırlamak için ihtiyaç duydukları hizmetler yer hizmetleri kuruluşlarının hizmet
alanlarını oluşturmaktadır. SHGM tarafından yayınlanan Havaalanları Yer Hizmet Türleri ve
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Detayları başlıklı Havacılık Talimatında bu hizmet türlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler
bulunmaktadır. Ders kitabı genelinde bu havacılık talimatındaki bilgiler öğrencilere
sunulacaktır.
Yer hizmetleri kuruluşlarının faaliyetleri aşağıdaki gibi ele alınmaktadır.: (SHGM
Havacılık Talimatı,1999)
•

Temsil

•

Yük Kontrolü ve Haberleşme

•

Birim Yükleme Gereçlerinin Kontrolü

•

Yolcu Trafik

•

Kargo ve Posta

•

Ramp

•

Uçak Temizlik

•

Yakıt ve Yağ

•

Uçak Hat Bakım

•

Uçuş Operasyon

•

Ulaşım

•

İkram Servis

•

Gözetim ve Yönetim

•

Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi'dir.

Havalimanı yer hizmeti kuruluşu olarak hizmet vermek isteyen örgütlerin A, B ya da
C grubu ruhsata sahip olması gerekmektedir. Her ruhsat tipine sahip olmanın farklı
sorumlulukları ve gereklilikleri bulunmaktadır. Özellikle büyük havalimanlarında faaliyet
gösterebilmek için A grubu çalışma ruhsatına sahip olunması gerekmektedir.
A Grubu Yer Hizmetleri Çalışma Ruhsatı:“Hizmet türlerinden tamamı ya da
birkaçını(yolcu trafik, yük kontrolü, haberleşme, kargo, uçak temizlik) en az üç
uluslararası trafiğe açık havalimanında teşkilatlandıran hava taşıyıcılarına yer hizmeti
veren yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Türkiye’de A grubu çalışma ruhsatına sahip üç
kuruluş bulunmaktadır. (SHY-22)
B Grubu Çalışma Ruhsatı ise havaalanlarındaki hizmetlerin tamamını ya da bir
kısmını kendileri için yapacak hava taşıyıcılarının oluşturduğu gruba verilen ruhsattır.
Bazı havayolu firmaları ya da havacılık kurumları bu ruhsatın sınırları içerisindeki yer
hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. (SHY-22)
C Grubu Çalışma Ruhsatı ise hizmet türlerinden, temsil, gözetim ve yönetim, uçak
özel güvenlik hizmet ve denetimi, ikram servis ile uçuş operasyon hizmetini yapmak
üzere yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişilerine her bir hizmet türü için verilecek
çalışma belgelerini kapsamaktadır. (SHY-22)
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Her çalışma ruhsat kategorisine göre yer hizmeti kuruluşlarının uygulayabileceği
faaliyetler farklılık gösterebilir. Aynı zamanda farklı ruhsat tiplerine göre farklı sayıda ve tipte
teçhizat ve donanımların gerekli olduğu belirtilmelidir. Sahip olunan ruhsat grubu yer hizmeti
kuruluşlarının faaliyet çerçevesini ve organizasyon yapısını belirlemektedir. Yer hizmetleri
kuruluşları aldıkları ana ruhsat tipinin yanı sıra her havalimanı için farklı olmak üzere icra
edecekleri her hizmet türü için de hizmet ruhsatları almaktadırlar.
Çalışma ruhsatı işlemleri ve yer hizmetleri kuruluşu faaliyetlerine ilişkin kurallar
SHY-22 kapsamında belirtilmiştir. Aşağıda anlatılan bilgiler SHY-22'den alınmış olup ders
kapsamında bilinmesi gereken genel kurallardır. Yer hizmetleri ruhsat tipleri ve kurallarına
ilişkin ayrıntılar aynı yönetmeliğin ilgili bölümlerinden incelenebilir. Çalışma ruhsatı almak
isteyen kuruluşların ilk olarak ön izin almaları gerekmektedir. SHY-22'de belirtilen ön izin
alma koşulları aşağıda listelenmektedir:
 Ön izin, talep edilen bütün hazırlıkların tamamlanması ve belgelenmesi durumunda
çalışma ruhsatının verilebileceğini öngören bir belgedir.
 İşletmeler tüm şartları sağlasalar dahi ön izin alınmadan çalışma ruhsatı almaya hak
kazanamazlar.
 Yer hizmetleri faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ön izin veya çalışma ruhsatı
verilmesi için aşağıda listelenen kriterler ele alınmaktadır.
1) Havaalanlarının PAT (Pist, Apron, Taksi Yolu)Alanları,
2) Araç trafiği bakımından havalimanı kapasitesi,
3) Atölyeler ve araç park sahaları için yer tahsisi imkânları,
4) Havaalanlarının fiziki yapısı ile mevcut ve gelecekteki öngörülen pazar durumu,
5) İlave kapasite ihtiyacı ile ilgili unsurlardır. Konu ile ilgili olarak DHMİ'nin görüşüne
başvurulur ve ön izin bakanlıkça değerlendirilir.
İç hat ve dış hat yıllık yolcu trafiği toplam 1 milyona kadar olan havaalanlarında en
fazla 2 yer hizmetleri kuruluşuna, iç hat ve dış hat yıllık yolcu trafiği toplam 2 milyona kadar
olan havaalanlarında en fazla 3 yer hizmetleri kuruluşuna, iç hat ve dış hat yıllık yolcu trafiği
toplam 2 milyonu aşan havaalanlarında ise, her 2 milyonluk yolcu artışından sonra, ilave 1 yer
hizmetleri kuruluşuna, (diğer şartları sağlamak koşulu ile) A grubu çalışma ruhsatı için ön izin
veya çalışma ruhsatı verilmektedir.
Bakanlık tarafından verilecek ön izinlerin zorunlu hizmetler için veriliş tarihinden
itibaren bir yıl, zorunlu olmayan hizmetler için altı ay geçerli olduğu ifade edilmektedir.
Verilen ön izin süresi içerisinde gerekli hazırlıklarını tamamlayarak çalışma ruhsatı alamayan
kuruluşlar aynı hizmet türü için iki yıl süre ile yeniden ruhsat almak için müracaat edemezler.
Çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşları, yer hizmetleri yapacakları her havaalanı ve
her bir hizmet türü için ayrı bir çalışma ruhsatı almak zorundadırlar. Ancak, temsil hizmeti
için alınacak çalışma ruhsatı sivil trafiğe açık tüm havaalanları için geçerlidir.
SHY-22 Yönetmeliği'ne göre çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşlarının özel
hukuk tüzel kişiliği statüsünde olmaları zorunludur. Uluslararası uçuşlara açık
havalimanlarında, dış hat uçuşlara yer hizmetleri yapmak için çalışma ruhsatı alacak olan yer
hizmetleri kuruluşları, yapılacak her hizmet türü için ayrı bir “dış hat çalışma ruhsatı” almak
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zorundadır. İç hat uçuşlar için havalimanlarında yer hizmetleri yapmak için çalışma ruhsatı
alacak olan yer hizmetleri kuruluşları, yapılacak her hizmet türü için ayrı bir “iç hat çalışma
ruhsatı” almak zorundadır. Yer hizmetleri kuruluşlarının, dış hat uçuşlar için çalışma ruhsatı
aldıkları havalimanlarında aynı ruhsatla iç hat uçuşlara da hizmet verebileceğini söylemek
mümkündür. Yer hizmetleri çalışma ruhsatı alınabilmesi için ön izin belgeleri incelenen
kuruluşların çalışma ruhsatı için gereken diğer evrak ve dokümanları da DHMİ’ye vermeleri
zorunludur. Dış hat çalışma ruhsatlarının geçerlilik süresi iki yıl, iç hat çalışma ruhsatlarının
geçerlilik süresi ise beş yıldır.
Yer hizmetleri kuruluşları ile düzenli sefer yapan hava taşıyıcıları arasında Standart
Yer Hizmetleri Anlaşmalarının yapılmış olması zorunludur. Birbirini izleyen iki ay içinde 4
seferden fazla planlanan uçuşlar düzenli sefer olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir tarifeye
bağlı olmaksızın münferiden gelen hava araçlarına verilecek yer hizmetleri için anlaşma
yapılması şartı aranmamaktadır. Anlaşmaların onay için DHMİ’ye gönderilmesi zorunludur.
Yapılacak Standart Yer Hizmetleri Anlaşması, Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği (IATA)
tarafından en son yayınlanan “Standart Anlaşma” ya uygun olarak düzenlenmelidir.
Anlaşmaların iptal edilmesi durumunda DHMİ'nin konu ile ilgili bilgilendirilmesi
gerekmektedir. “Hizmet Sözleşmeleri”, ise 2 yıl sürelidir. Sözleşmenin yenilenmesi ya da
uzatılması DHMİ tarafından belirlenmektedir.
Hava taşıyıcısı uçuş gerçekleştirdiği havaalanında aynı yer hizmeti türü için birden
fazla yer hizmetleri kuruluşu ile anlaşma yapamaz. Yer hizmetleri kuruluşlarının iç ve dış hat
seferler için hava taşıyıcılarına verecekleri hizmetler karşılığı alacakları ücretler, yolcu
uçakları için koltuk sayısına göre, kargo uçakları için azami kalkış ağırlığına göre
belirlenmektedir. Yapılması ve yaptırılması zorunlu olan yer hizmet grupları içerisinde yer
alan yer hizmet türlerinden sadece bir kısmı talep edilse bile hizmetin tamamı verilmiş sayılır
ve o hizmet grubu için belirtilen ücret alınır.
Yer hizmetleri kuruluşlarının bulundurması gerekli personel ve teçhizat listeleri ile
bunların uygulanmasına ilişkin kurallar DHMİ tarafından belirlenmektedir. DHMİ tarafından
belirlenen En Az Teçhizat Listesi’nde yer alan ve özelliği olan teçhizat, çalışma ruhsatına
ilişkin denetimin yapıldığı gün itibarıyla azami 3 yaşında (3 yaş dahil) olmalıdır. Yıllık yolcu
trafiği 300.000'e (üç yüz bin) kadar olan havaalanlarında, en az teçhizat listesinde yer alan ve
özelliği olan teçhizatta, çalışma ruhsatına esas denetimde yaş sınırı aranmaz. Bu şartı sağlayan
meydanlarda söz konusu teçhizatın bakımlı ve kullanılabilir olmasının tespiti yeterlidir.
Teçhizatın kullanıma elverişli ve TSE, ISO veya CEN standartlarından herhangi birine uygun,
orijinal imalat olması gerekmektedir.

3.3.Genel Olarak Yer Hizmetleri Faaliyetleri
Hava aracına yönelik yer hizmetleri faaliyetlerinden bir bölümü (ramp-aprondaki
hizmetler) aşağıdaki gibi listelenmektedir:
 Yığma veya birim yükleme gereçlerindeki yükün bir araya getirilmesi,
 Hava aracının yüklenmesi/boşaltması,


Hava aracı hareketi,




Yer hizmetleri ekipmanının temin edilmesi ve kullanılması,
Yer Hizmetlerinin taşıyıcıya verilmesi,
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Hava aracı buz çözme, buzdan koruma,



Kaynakların verimli kullanımı,






Taraflar arasında koordinasyon sağlama,
Gelen uçak için park yerinin tahsis edilmesi,
Havalimanına gelen uçak bilgilerinin düzenlenmesi,
Park yeri kılavuzu ve körük/dış merdivenlerinin işlevselliğinin denetiminin yapılması,



Yabancı nesnelerin olup olmadığı hususunda hava aracı park yerinin kontrol edilmesi
(uçağa hasar vermemesi amacıyla),
Yer hizmeti ekipmanlarının çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi,




İş sağlığı ve iş güvenliği amacıyla personelin gerekli donanımı kullanmasının
sağlanması,



Körüğün/dış merdivenlerinin doğru park edildiğinin kontrolü,



Park yeri kılavuzu/personelinin bulundukları konumunun kontrol edilmesi,





























Hava aracına takoz konması,
Emniyet konisinin yerleştirilmesi,
Jeneratörün (GPU) bağlanması,
Körük/dış merdivenlerinin yanaştırılması,
Yolcu kapılarının açılması,
Yolcularının indirilmesi,
Yer hizmeti ekipmanlarının yerleştirilmesi,
Emniyet cihazlarının doğru kullanılması,
İkram servisi araçlarının hazırlanması ve yerleştirilmesi,
Ambar kapısı açılmasının sağlanması,
İkram servisinin yüklenmesi/boşaltılması ve bu faaliyetlere nezaret edilmesi,
Kabin temizliğinin yapılması,
Yakıt ikmalinin yapılması,
Mürettebat değişiminde koordinasyonun sağlanması,
Bagaj yüklenmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Su servisi ve tuvalet servisi faaliyetlerinin yapılması,
Yolcuların hava aracına bindirilmesi,
Bagaj mutabakatının yapılması,
İlgili belgelerin tamamlanması,
Hava aracının geriye itme konumunu almasının sağlanması,
Bagaj kapılarının kapatılması,
Yer hizmeti ekipmanlarının uzaklaştırılması,
Emniyet konileri kaldırılması,
Kabin kapılarının kapanması,
Körüklerin/dış merdivenlerin hava aracından uzaklaştırılması,
Buz çözme işlemlerinin (de-iceing) gerçekleştirilmesi,
Takozların kaldırılmasının sağlanması,
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Hava aracının push-back traktöründen ayrılması gibi faaliyetler yer hizmetleri
operasyon süreçlerinde yer almaktadır.

3.4. Havalimanı Yer Hizmetleri Sektöründe Kullanılan Terimler
Havacılık sektöründeki faaliyetlerde kullanılan unsurlara ilişkin birçok terim İngilizce
kökenlidir. Uluslararası perspektifte havacılık endüstrisinin dili de İngilizcedir. Havacılık
sektöründeki tüm süreçlerin uluslararası kurum ve kuruluşların talimatları ile düzenlenmiş
olması yazılı kaynaklardaki terimlerin ülkelerce kendi dillerine çevrilmesine imkân
tanımaktadır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 2011 yılında yayınlanan Havacılık
Terimleri Sözlüğü'nde sektöre ilişkin yüzlerce kelime ve açıklamaları bulunmaktadır. Bu
ünite kapsamında havalimanı yer hizmetleri faaliyetlerinde işe yarayacak ve sıklıkla
kullanıldığı tespit edilen terimler ve açıklamalar DHMİ Havacılık Terimleri Sözlüğü'nden
aşağıdaki gibi alfabetik olarak derlenmiştir.
Air starter aracı (air starter): Bazı uçakların motor ilk hareketi için gerekli olan yüksek
basınçlı hava ihtiyacını karşılamak üzere imal edilmiş özel donanımlı araçtır.
Akaryakıt hidrant aracı (dispenser): Apron üzerinde bulunan akaryakıt ikmal deposu ile
irtibatı bulunan yakıt pit’i/valfi ile uçak arasında yakıt dolum işlemini gerçekleştiren ve
üzerinde pompa, sayaç, mikro filtre, dolum hortumları gibi donanımları bulunan araçtır.
Apron (apron): Bir kara havaalanında hava araçlarının yolcu, posta ve kargo indirmebindirme, yakıt ikmali, bakım ve park etme amaçlarına yönelik tanımlanmış alandır.
Apron kartı (apron identification card): Havaalanlarında, havaalanı personeli tarafından,
terminal ve büro girişi için kullanılan manyetik karttır. Kart sahibinin, girişine izin verilen
bölümler, kart üzerindeki numaralarla belirtilmiştir. Havaalanı girişinden çıkışına kadar, sağ
üst yakaya takılması gerekmektedir. Kart sadece verildiği havaalanında geçerlidir ve fiziki
tahribatından kullanıcısı sorumludur.
Apron taksi yolu (apron taxiway): Apron üzerinde, aprona geçiş için kullanılan taksi yolu
sisteminin bir kısmıdır.
Bagaj (baggage): Operatörün izniyle, uçakta taşınan ya da uçağa yüklenen yolcu ve
mürettebatın kişisel eşyalarıdır. Bagajlar, bagaj kuponu karşılığında taşıyıcının sorumluluğuna
devredilen tescil ettirilmiş eşyadır.
Bagaj arabası (cart): Uçak ve terminal arasında bagaj, kargo ve posta naklinde kullanılan
motorlu araçlarla çekilen taşıma aracıdır.
Bagaj ayırma alanı (şutaltı) (chute): Bagajların ilgili uçaklara yüklenmek üzere tasnif
edildiği alandır.
Bagaj depo alanı: Güvenlik kontrolünden geçen ve check-in'e verilen bagajın hava aracına
taşınmak üzere bekletilmesi amacıyla depo edildiği; yanlış yönlendirilmiş bagajın, ilgili yere
nakledilene kadar, yolcu ya da görevliler tarafından talep olunan ya da başka bir türlü elden
çıkartılana kadar bekletilebileceği alan/alanlardır.
Bakım (maintenance): Uçuş öncesi kontrol hariç olmak üzere, birlikte veya ayrı yapılmak
üzere hava aracının muayenesi, revizyonu, parça değişimi, onarımı, arıza veya hasar
giderimidir.
Bakım çıkışı: Bakımı yapılan hava aracı veya parçasının bakım kuruluşu tarafından yeniden
hizmete hazır hâle getirilmesidir.
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Bakım kuruluşu (maintenance organization): SHY 145-01'e uygun olarak bakım yapmak
üzere yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerdir.
Buzlanma (icing): Herhangi bir yerde hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi sonucu,
değişik yüzeylerde bulunan suyun donarak tabaka ya da tabakalar oluşturmasıdır.
Buzlanma çözme (de-icing): Uçakların yüzeylerinde oluşan buzun ve karın temizlenmesi
işlemidir.
Buzlanma çözme/buz önleme alanı (de-icing/anti-icing pad): Buz giderici/buz önleyici
işlemden geçmek üzere bir uçağın park etmesine yönelik düzenlenmiş bir iç alan ve iki veya
daha fazla mobil buz giderici/önleyici ekipmanın manevralarına yönelik düzenlenmiş bir dış
alanı kapsayan sahadır.
Buzlanmayı önleme (anti-icing): Uçakların yüzeylerinde buz ve kar oluşmasını engelleme
işlemidir.
Check-in: Havaalanı terminallerinde, hava yolu veya yer hizmet kuruluşu görevlilerinin,
yolcuların bilet, bagaj işlemi ve kontrollerini yapmalarıdır.
Check-in kontuarı (check-in counter): Terminallerde yolcuların check-in işlemlerinin
yapıldığı, donanımlı masalardır.
Check-in salonu (check-in hall): Terminallerde check-in kontuarlarının toplu hâlde
bulunduğu bölümlerdir.
De/anti icing aracı (de/anti icing vehicle): Buzlanmayı çözücü/önleyici kimyasal maddelerin
uçaklara uygulanması için kullanılan özel donanımlı araçtır.
Deniz mili (nautical mile): Havacılıkta kullanılan, 1852 metre uzunluğa eşit ölçüm birimidir.
Dış hat uçuşlar (international flights): Zorunlu inişler dışında, ülke sınırları dışında bir veya
daha fazla ülkeye yapılan seferlerdir.
Direkt transit yolcular (direct transit passengers): Vardıkları uçakla kısa bir aradan sonra
aynı uçak ve aynı uçuş numarası ile seyahatlerine devam eden yolculardır. (Teknik
problemlerden ötürü uçak değiştiren fakat aynı uçuş sayılı uçakla devam eden yolcular direkt
transit yolcular olarak sayılır.)
Dolly: Traktörler ile çekilen, apronda konteynır ve palet taşımacılığında kullanılan, seviyesi
fazla yüksek olmayan küçük tekerlekli taşıma aracıdır.
El bagajı (cabin baggage): Bir hava aracının kabin bölümünde taşınan bagajlardır.
Forklift: Yüklerin istiflenmesinde ve kısa mesafe taşınmalarında kullanılan, yükü
kaldırma/indirme, ayrıca taşıma özelliğine sahip olan özel donanımlı araçtır.
Fosseptik aracı (septic tank): Uçaklardan fosseptiğin boşaltılarak götürülmesi için kullanılan
özel donanımlı araçtır.
Gerçek iniş zamanı (ATA): Bir uçağın kesin olarak iniş yaptığı, gerçek iniş zamanıdır.
Gündoğumu ve günbatımı (sunset and sunrise): Otoritelerce karışıklıkların önlenmesi
amacıyla belirlenmiş gündoğumu ve gün batımı zamanlarıdır.
Güvenli kargo binası (secured cargo facility): Hava kargosunun hava aracına yüklenmeden
önce muhafaza edildiği ve ilgili dokümanda belirlenmiş özelliklere uygun tesis edilmiş,
güvenli hava taşımacılığı yapılmasına imkân sağlayan binalardır.
Güvenlik-havacılık güvenliği (security): Sivil havacılığı, yasadışı müdahale ve eylemlerden
korumayı öngören önlemler ile insan ve araç-gereç kaynaklarının birleşimidir.

63

Güvenlik kontrolü (security check): Yasadışı eylem gerçekleştirmek için kullanılabilecek
silah, patlayıcı madde ve benzeri maddelerin tespit edilmesi için alınan tedbirlerdir.
Hangar: Havaalanında uçakların bakım ve onarımlarının yapılması veya muhafaza edilmesi
amacıyla kullanılan genellikle büyük yapılı binalardır.
Hangar binası: Uçakların bakım ve konaklamalarının yapıldığı binadır.
Hareket PAT (pist-apron-taksi yolu) sahası/movement area(runway-apron-taxiway): Hava
araçları ve bunların faaliyetleri ile ilgili araç ve gereçlerin hareket ve park edilmesinde
kullanılan asfalt, beton ve toprak yapıdaki pist, apron ve taksi yolları ile yakın çevresidir.
Hareket sahası (movement area): Bir havaalanının, manevra sahasından ve aprondan oluşan,
hava araçlarının kalkışı, inişi ve taksi yapması için kullanılacak bölümüdür.
Hasta/engelli/yaşlı nakil aracı (ambulift): Yolcu merdivenini kullanamayan hareket
kabiliyeti kısıtlı, hasta, yaşlı ve engelli yolcuların uçaktan iniş ve uçağa binişi ile PAT
sahasında hava aracı terminal/ terminal-hava aracı arasında nakli için kullanılan
yükselme/alçalma özelliğine de sahip özel donanımlı araçtır.
Hat bakımı (line maintenance): Hava aracının /hava aracı parçasının onaylanmış standartlara
uygun olarak hangar gerektirmeyen bakım, onarım, parça değiştirme ve hasar giderme
işlemlerinin yapılmasıdır.
Hava aracı (aircraft): Sabit yüzeyler üzerinde bir takım aerodinamik reaksiyonlarla havada
tutunabilen, havadan ağır, motor gücüyle işleyen araçtır.
Hava aracı bakım alanı (aircraft maintenance area): Uçakların bakımı amacıyla havaalanı
dâhilinde tahsis olunmuş tüm yer, saha ve tesislerdir. Apronları, hangarları, bina ve atölyeleri,
araç park yerlerini ve bunlara bağlanan yolları da kapsar.
Hava aracı çağrı adı (aircraft call-sign): Hava-yer muhaberesinde hava aracının
tanımlanması için kullanılır.
Hava aracı yer kazası: Hava aracının uçuş harekâtı dışında bakım, onarım, arıza giderilmesi,
yerde çalıştırılması, yer araçları veya insan gücü ile yer değiştirilmesi esnasında araç
çarpmaları, yangın, tabi afetler ve diğer sebeplerle hasara uğraması veya arızalanması ile
sonuçlanan olaylardır.
Hava kargosu (air cargo): Havadan taşınan yükler, transit mallar, kuryeler, posta
malzemeleri, diplomatik posta, fabrika ürünleri, yolcusuz bagajlar ve cenazelerdir.
Hava tarafı (airside): Havaalanında, pistleri, taksi yollarını, apronları 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 yerlerdir.
Hava trafiği (air traffic): Bir havaalanının manevra sahasında hareket eden hava araçları ile
uçuştaki hava araçlarının tamamına denir.
Hava trafik hizmeti (air traffic service): Uçuş bilgi hizmeti, ikaz hizmeti, hava trafik tavsiye
hizmeti ve hava trafik kontrol hizmeti (saha kontrol hizmeti, yaklaşma kontrol hizmeti,
meydan kontrol hizmeti) için kullanılan genel bir terimdir.
Hava trafik kontrol (air traffic control): Hava trafiğine hızlı, emniyetli ve düzenli bir akış
sağlamak için ilgili otorite tarafından verilen hizmettir.
Hava trafik kontrol hizmeti (air traffic control service): Hava araçları ile hava araçları
arasında, manevra sahasında hava araçları ile mânialar arasında çarpışmaları önlemek, hızlı ve
düzenli bir trafik akışı sağlayarak muhafaza etmek amacıyla verilen hizmete denir.
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Hava trafik kontrolörü (air traffic controller): Hava trafik kontrolör lisansına sahip ve bu
lisansa hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından işlenmiş derece veya derecelerin verdiği yetkiler
dâhilinde doğrudan hava trafik kontrol hizmeti veren kişidir.
Hava yolu (airway): Koridor formatında oluşturulmuş kontrollü saha veya bu sahanın bir
bölümüne denir.
Hava yolu işletme ruhsatı (air operator certificate): Havayolu işletmecilerine ticari uçuş
yapabilmeleri için ilgili otorite tarafından verilen belgedir.
Havaalanı (airport/aerodrome): Bütünü ya da bir bölümü içinde hava araçlarının; iniş, kalkış
ve yer hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için karada veya suda oluşturulmuş sahadır.
Havaalanı işletmecisi (airport operator): Havaalanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişilerdir.
Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı: İlgili otorite tarafından havaalanı terminallerinin
açılıp faaliyet gösterebilmesi için verilen izindir.
Havaalanı terminali (airport terminal): Uçağın geliş ve gidiş hizmetleri için kullanılan tüm
binalardır.
Havalimanı (airport): Uluslararası hava trafiği, geliş ve gidişlerine hizmet vermek amacıyla
tesis edilmiş olup, gümrük, göçmenlik, halk sağlığı, hayvan ve bitki karantina işlemleri ve
benzeri işlemlerin bünyesinde vakit kaybedilmeksizin yürütüldüğü havaalanıdır.
Hizmet sözleşmesi (service agreement): Havaalanlarında yer hizmeti yapan yer hizmetleri
kuruluşları ile havaalanlarının işletmeciliğini yürüten Kuruluş arasındaki ilişkileri ve karşılıklı
hak ve yükümlülükleri ile Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde (SHY-22) belirlenen
kurallara aykırı davranışların cezai müeyyidelerini düzenleyen standart sözleşmedir.
Kalkış (airborne): Kalkan uçağın pistten teker kesmesine veya kalkış koşusunun
başlamasından tırmanış zirvesine kadar olan safhayı ifade eder.
Kalkış zamanı (departure time): Uçağın pistten teker kestiği kalkış zamanıdır.
Kalkış slotu (departure slot): Uçağın kalkışını yapmasının zorunlu olduğu zamandır.
Kaptan pilot (pilot in command): Uçuş esnasında bir hava aracının manevralarından ve uçuş
emniyetinden sorumlu, işletici tarafından yetkilendirilmiş pilota denir.
Kara tarafı (landside): Bir havaalanında doğrudan uçuş faaliyetlerine dâhil olmayan terminal
binalarını, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan, ana giriş yolu/yolları
kontrol noktasından başlayarak hava tarafı dışında kalan havaalanı bölümüdür.
Kargo: Bir hava aracında, posta, ikram malzemesi ve bagajların dışında, taşınan her türlü
eşyadır.
Kargo alanı (cargo area): Kargo işlemleri için tahsis olunan tüm yer, alan ve tesislerdir.
Kargo binası (cargo building): Hava-kara nakliyesi arasında kargonun içerisinden geçmek
suretiyle hareket ettiği ve kargo işlem tesislerinin yer aldığı veya hava ya da kara yolu ile
taşınmak üzere bekletilmek amacıyla depolandığı bir binadır.
Kargo uçağı (cargo plane): Tamamen yük taşımak için düzenlenmiş uçaktır.
Kokpit (cockpit): Bir hava aracında pilot ya da pilotların oturduğu kısımdır.
Konteynır (container): İçine yük koyularak uçağa yerleştirilen, biçimi uçağın iç yüzey
detaylarına uyumlu metal birimleridir.
Konteynır dolly: Bagaj, kargo ve posta taşınması için kullanılan standart ölçülerdeki metal
kutulardır.
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Konveyor (conveyor): Bagaj, kargo ve postanın yüklenip/boşaltılması için kullanılan
hareketli bant sistemidir.
Konveyör aracı (conveyor vehicle): Bagaj, Kargo ve Postanın yükleme, boşaltma için
kullanılan hareketli bant sistemine sahip araçtır.
Kural dışı yolcular: 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
kişidir.
Manevra sahası (manoeuvring area): Havaalanının, apronlar hariç olmak üzere, hava
araçların kalkışı, inişi ve taksi yapması için kullanılacak bölümüdür.
Palet dolly: Üzerine kargo, posta ve bagaj yüklenebilen değişik ölçülerdeki metal düzgün
yüzeylerdir.
Pilot : Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli olan, sorumlu kaptan pilot ve/veya kaptan
pilot haricindeki, ilgili otorite tarafından yetkilendirilmiş kişidir.
Pist (runway): Uçakların inişi ve kalkışı için hazırlanmış bir kara havaalanı üzerinde
belirlenmiş bir dikdörtgen alandır.
Ramp hizmeti (ramp service): Ramp hizmeti apronda uçakların park ettirilmesi, yolcu, bagaj
ve kargonun yüklenmesi, boşaltılması ve apronda ihtiyaç duyduğu diğer hizmetlerin (de/antiicing, temiz su ikmali, foseptik, yolcu merdiveni, air starter, APU, uçak temizliği vb.)
tamamını kapsar.
Sahipsiz bagaj (unclaimed baggage): Bir havaalanına gelmiş olup, herhangi bir yolcu
tarafından alınmamış veya sahiplenilmemiş bagajdır.
Slot: Düzenli bir hava trafik akışı sağlanabilmesi için bir havaalanında belirli bir tarihte bir
hava aracının hareketi için kullanılabilir ya da programlanmış varış ya da gidiş saatidir.
Standart yer hizmetleri anlaşması (standard ground handling agreement): Yer hizmetleri
kuruluşları ile hava taşıyıcıları arasında veya Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde
(SHY-22) yer alan özel yetkilere dayanılarak hava taşıyıcılarının kendi aralarında yapacakları
standart anlaşmadır.
Şüpheli bagaj (suspected baggage): % 100 bagaj tarama sisteminde, taramadan geçen ve
yapılan inceleme sonrasında (patlayıcı madde ve/veya düzeneği olduğu varsayılan) kirli
olarak ayrılan bagajların ulaştığı en son noktadır.
Takip-et aracı (follow-me): PAT sahalarında yönlendirme ve kontrol hizmetlerinde
kullanılan özel donanımlı araçtır.
Takoz çekme zamanı (estimated off block time): Bir hava aracının kalkışı ile ilgili olarak
harekete başlayacağı tahmin edilen zamana denir.
Taksi (taxi): Uçağın yerde yaptığı hareket anlamındadır. Park yerinden, kalkış koşusuna
başlayana kadar olan kalkış taksi ve geliş taksi kavramlarını içine alan safhadır.
Taksi yapma (taxing): Bir hava aracının hava meydanında iniş ve kalkış koşuları hariç, kendi
motor gücü ile yapmış olduğu manevraya denir.
Taksiyolu (taxiway) Bir kara havaalanında hava araçlarının taksi yapmaları ve meydanın bir
noktasını diğerine bağlamayı amaçlayan tanımlanmış yollar olup, aşağıdaki bölümlere ayrılır.
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a) Hava aracı bekleme taksi yolu: Apronun bir parçası olup; hava aracına yalnızca bekleme
imkânı tanınan bölümdür.
b) Apron taksi yolu: Taksi yolları ağının bir parçası olup; hava aracının apronu kat etmesine
imkân veren bölümdür.
c)Hızlı taksi yolu: Pistle uygun bir açı ile bağlantısı olan ve iniş yapan hava aracının pisti en
az işgal edecek şekilde yüksek bir hızda terk etme imkânı veren taksi yoludur.
Terminal: Yolcuların uçuş öncesi ve uçuş sonrası işlemleri yapılan, bünyesinde hava
ulaştırma hizmeti ile ilgili kuruluş ve kolaylık tesislerini bulunduran bina veya binalar
grubudur.
Traktör (tractor): Uçaklar ve terminal arasında bagaj, kargo ve posta taşıyan araçlardır.
Transfer bagaj (transfer baggage): İki farklı sefer arasında nakli gerçekleştirilen bagajdır.
Transfer veya dolaylı transit yolcular (transfer or indirect transit passengers): Farklı
uçaklarla ya da aynı ama farklı uçuş numarasına sahip uçakla, 24 saat içinde havaalanına
varıp ayrılan yolculardır. Bu yolcular varışta ve kalkışta olmak üzere iki kez sayılırlar.
Transfer yolcu (transfer passenger): İkili uçuş arasında direkt bağlantı yapan yolcudur.
Transit yolcu (transit passenger): İndiği havaalanında, bir müddet bekledikten sonra, aynı
hava aracı ile yoluna devam eden yolcudur.
Trijenerasyon : Elektrik, ısıtma ve soğutmanın birlikte değerlendirildiği sistemdir.
Türk Hava Sahası (Turkish Airspace): Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliği altında
bulunan kara ülkesi ile buna bitişik olan iç suların ve karasularının üstünde bulunan hava
sahasıdır.
Uçak (aircraft/airplane): Havadan ağır, motor gücü ile seyreden kara, deniz veya kara ve
denize inip kalkabilen hava aracıdır.
Uçak altı bagaj (hold baggage): Bir hava aracının yük bölümünde taşınan bagajlardır.
Uçak itme/çekme aracı (tow-car): Uçakların itilmesi/çekilmesi işlerinde kullanılan özel
donanımlı araçtır.
Uçak park yeri (aircraft stand): Bir apron üzerinde, bir uçağın park etmesi için kullanılmak
üzere öngörülen belirli bir alandır.
Uçuş planı (flight plan): Bir hava aracının tasarlanan uçuşuna ya da uçuşun bir bölümüne
ilişkin olarak hava trafik hizmet birimlerine sağlanan özel formatlı bilgidir.
Yakıt hidrantı (fuel hydrant): Uçağa hızlı ve yüksek miktarda yakıt ikmal edebilmek üzere
kurulmuş yer altı yakıt boru sistemidir.
Yer güç ünitesi-jenaratör (ground power unit): Dışarıdan sağlanan harici elektrik
kaynağıdır.
Yer hareket radarı (surface movement radar): Havaalanı içerisinde hava taşıtı ve diğer tüm
taşıtları içeren hareketli cisimleri belirleyen ve bunları kontrol kulesindeki radar gösterge
ekranına aktaran radar cihazıdır.
Yer hizmetleri kuruluşu (ground handling company): Havaalanları Yer Hizmetleri
Yönetmeliği (SHY-22) hükümlerine uygun olarak havaalanlarında yer hizmetleri yapmak
üzere çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlardır.
Yer kılavuzluğu/marshalling (aircraft marshalling): PAT sahalarında uçağı yanaştırma, yer
kılavuzluğu hizmetidir.
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Yol gösterici (marshaller): Uçakların park etmesi esnasında, özel işaretlerle anlaşma
yöntemiyle pilotu yönlendiren görevlidir.
Yolcu (passenger): Sivil Havacılık Kanununun 107’nci maddesine göre düzenlenen yolcu
taşıma sözleşmesi kapsamında seyahat etmek amacıyla uçuş ve kabin ekibinden farklı olarak
hava aracında bulunan veya bu amaçla kontrol (check in) işlemini yaptırmış olan şahıstır.
Yolcu beraberindeki bagajlar: Uçakta taşınması kabul edilen ve söz konusu bagajın checkin işlemini yapan yolcunun bagajla birlikte aynı uçakta bulunduğu bagajlardır.
Yolcu merdiveni (passenger stairs): Yolcu ve personelin uçağa inip binmesini sağlayan
araçtır.
Yük (load): Posta ve bagaj dışında, uçakta taşınan yüktür. İstatistiksel amaçlardan dolayı
yüke bütün kargolar dâhil edilmektedir. Yük taşıma sözleşmesi kapsamında taşıyıcının
sorumluluğuna devredilen yüktür.
Yükleme aracı (high loader): Konteynır ve palet yüklemesinde kullanılan ekipmandır.
Yükleme görevlisi: Uçuş işletme el kitabı gereğince hava aracının belirtilen kurallara göre
yüklemesini ve boşaltmasını yapan sertifikalı personeldir.
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Uygulamalar
A tipi ruhsat sahibi yer hizmetleri kuruluşlarının hangileri olduğu araştırınız.
Yer hizmet faaliyetlerinin çerçevesi oluşturunuz.
Havacılık sektöründe kullanılan genel terimlerin alıştırmasını yapınız.
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Uygulama Soruları
1) A tipi ruhsat sahibi yer hizmetleri kuruluşları hangileridir?
2) Yer hizmeti faaliyetlerinden hangileri dikkatinizi çekmiştir?
3) Nasıl yer hizmetleri işletmesi olunur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yer hizmetleri faaliyetlerinin çerçevesini belirleyen kurallar ele
alınmıştır. Yer hizmetleri faaliyetleri ile ilgili yönetmelikteki ruhsat alma prosedüründen
bahsedilmiştir. Ruhsat türleri anlatılmıştır. Genel olarak yer hizmetleri faaliyetleri
listelenmiştir. Yer hizmetleri faaliyetlerinin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler kitabın ilerleyen
bölümlerinde ele alınacaktır. Havacılık sektöründe kullanılan terimler ve anlamları
özetlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi çalışma ruhsatı almak isteyen kuruluşların ilk olarak almaları
gereken izindir?
a) Slot
b) Uçuş izni
c) Çalışma ruhsatı
d) Ön izin
e) İşletim izni
2) Aşağıdakilerden hangisinde çalışma ruhsatı kategorileri doğru verilmiştir?
a) A Grubu/B Grubu/C Grubu Çalışma Ruhsatı
b) B Grubu/C Grubu/D Grubu Çalışma Ruhsatı
c) C grubu ve E Grubu Çalışma Ruhsatı
d) 1./2./3. Grup Çalışma Ruhsatı
e) A Grubu/B Grubu/E Grubu Çalışma Ruhsatı
3) Dış hat çalışma ruhsatlarının geçerlilik süresi ........... yıl iç hat çalışma ruhsatlarının
geçerlilik süresi ............yıldır. Açıklamadaki boşluğa uygun gelecek sayılar
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 2/2
b) 3/3
c) 2/5
d) 3/5
e) 2/4
4) Havaalanının, apronlar hariç olmak üzere, hava araçların kalkışı, inişi ve taksi yapması
için kullanılacak bölümüne ne ad verilir?
a) Harekât Sahası
b) Hava Sahası
c) Apron Sahası
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a) Manevra Sahası
b) Terminal Sahası
5) Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri faaliyetleri arasında yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Körüğün/dış merdivenlerinin doğru park edildiğinin kontrolü,
Park yeri kılavuzu/personelinin bulundukları konumunun kontrol edilmesi,
Hava aracına takoz konması,
Körük/dış merdivenlerinin yanaştırılması
Hepsi

6) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ……..maddesinde havalimanı yer hizmetleri
faaliyetlerinden bahsedilmektedir. İlgili boşluğa gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 33
b) 22
c) 44
d) 55
e) 77
f) 11
7) Aşağıdakilerden hangisi havalimanı yer hizmetleri faaliyetleri arasında yer alır?
a) Uçak Temizlik
b) Yakıt ve Yağ
c) Uçak Hat Bakım
d) Uçuş Operasyon
e) Hepsi
8) Sivil Havacılık Kanununun 107’nci maddesine göre düzenlenen yolcu taşıma sözleşmesi
kapsamında seyahat etmek amacıyla uçuş ve kabin ekibinden farklı olarak hava aracında
bulunan veya bu amaçla kontrol işlemini yaptırmış olan şahıslara ne ad verilir?
a) Yolcu
b) Kaptan
c) Hostes
d) Personel
e) Hepsi
9) İkili uçuş arasında direkt bağlantı yapan yolcuya ne ad verilir?
a) Transfer yolcu
b) Transit yolcu
c) Çocuk yolcu
d) VIP yolcu
e) Business Yolcu
10) İndiği havaalanında, bir müddet bekledikten sonra, aynı hava aracı ile yoluna devam eden
yolcuya ne ad verilir?
a) Transfer yolcu
b) Transit yolcu
c) Çocuk yolcu
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d) VIP yolcu
e) Business Yolcu

Cevaplar: 1)d, 2)a, 3)c, 4)d, 5)e, 6)c, 7)e, 8)a, 9)a,10)b
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4. TEMSİL HİZMETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.

Temsil Hizmeti
Temsil Hizmetleri Faaliyetleri
Trafik Hakları
4.3.1.
1.Trafik hakkı
4.3.2.
2.Trafik hakkı
4.3.3.
3.Trafik hakkı
4.3.4.
4.Trafik hakkı
4.3.5.
5.Trafik hakkı
4.3.6.
6.Trafik hakkı
4.3.7.
7.Trafik hakkı
4.3.8.
8.Trafik hakkı
4.3.9.
9.Trafik hakkı
4.4. Slot
4.5. Permi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Temsil etme yaklaşımının havacılık sektöründeki örnekleri nelerdir?
2) Bir ülkenin hava sahasında izinsiz uçmak mümkün mü?
3) Yer hizmetleri kuruluşu hangi işletmenin temsilcisi olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Temsil Hizmeti

Temsil hizmetinin anlamını
kavrar.

Trafik Hakları

Havayolu taşımacılığındaki
trafik haklarını öğrenir.

Slot

Slot kavramının
havacılıktaki önemini anlar.

Permi

Uçuş izni ile ilgli
uygulamaları öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konu ile ilgili araştırma
yapmalı
Bu hakların kullanımı ile
ilgili uygulamaları
incelemeli
Slot uygulamaları ile ilgili
fikir yürütmeli
İlgili talimatlar incelenmeli
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Anahtar Kavramlar





Temsil,
Trafik Hakları
Slot
Permi
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Giriş
Temsil hizmeti ile birlikte havalimanı yer hizmetleri kuruluşları havayolu firmalarının
temsilcisi olmaktadır. Yer hizmetleri kuruluşları bu hizmet sayesinde havayolu firmaları adına
bir takım faaliyetleri yürütmektedirler. Permi, slot takibi işlemleri, trafik haklarının
incelenmesi bu konular arasında yer almaktadır. Bu bölümde temsil hizmetini oluşturan
unsurlar ele alınacaktır. Ayrıca trafik hakları ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Slot ve
permi uygulamalarınının neler olduğundan bahsedilecektir.

80

4.1. Temsil Hizmeti
Temsil kelimesinin anlamı "birinin ya da bir topluluğun adına davranma" olarak ifade
edilmektedir. Bu durumda havalimanı yer hizmetleri kuruluşu havayolu firması adına
davranmak, taraflar arası imzalanan anlaşma doğrultusunda yapılması gereken faaliyetleri
havayolu firmasının temsilcisi olarak yerine getirmek durumundadır. Temsil hizmetinde
havayolu firması kendi adına hareket edecek olan yer hizmeti kuruluşu ile anlaşması
doğrultusunda bu hizmete yönelik icra edilmesi gereken faaliyetlerin takibini yapar, kurumlar
arası iletişime geçerek temsilcisi olduğu havayolu firmasının çalışmalarını kolaylaştırır.

4.2. Temsil Hizmetleri Faaliyetleri
Temsil hizmetleri faaliyetleri SHGM tarafından yayınlanan havaalanlarında Yer
Hizmet Türleri ve Detayları başlıklı Havacılık Talimatında aşağıdaki gibi belirtilmektedir:
Talep edilmesi durumunda, havayolu taşıyıcısı firmanın operasyonlarını
kolaylaştırmak amacıyla teminat veya kefalet temin eder.
 Havayolu taşıyıcısı firma adına gerekli durumlarda SHGM, havalimanı işleticileri,
terminal işleticileri ve yerel otoritelerle iletişime geçerek bağlantı kurar.
 Yer Hizmet Kuruluşu, havayolu taşıyıcısının yer hizmet acentesi olarak faaliyette
bulunduğunu belirtir.
 Temsilcisi olduğu havayolu taşıyıcısının hava araçlarının hareketleri konusunda tüm
ilgili taraflara bilgi verir.
 Karşılıklı anlaşmaya göre; aşağıda listelenen maddelerle sınırlı kalmamak üzere
gerekli ödemeleri gerçekleştirir.
1. Havaalanı, gümrük, polis ve diğer verilen hizmetlerle ilgili ücretler,
2. Teminat ve Kefalet masrafları,
3. Günlük masraflar, yerleşme, ulaşımdır.
 Havayolu taşıyıcılarına ofis-büro çalışma alanları temin edilir.
 Gözetim ve yönetim çalışma ruhsatı aldığı havaalanı için hava taşıyıcısı adına uçuş
izni (permi) ve slot ile ilgili işlemleri yürütür.
 Bürokratik süreçlerin takibin gerçekleştirir.
 Gerekli tüm izin ve lisansların uygulanmasını, görüşülmesini ve yapılacak her bir
dönemsel/ operasyonel değişiklik öncesinde temin edilmesini sağlamak üzere SHGM,
havaalanı işletmecileri, terminal işleticileri ve ilgili yerel makamlar ile iletişime
geçerek faaliyetlerin takibini sağlar.
Temsil hizmetinde yer hizmetleri kuruluşu havayolu firması adına uçuş trafik hakları,
slot takibi, permi işlemleri, diplomatik uçuşlara yönelik izinlerin takibi, yerel makamlar ile
havayolu firmasını ilgilendiren hususlarda irtibat kurma gibi işlemleri yerine getirmektedir.


Yer hizmetleri kuruluşu temsil faaliyetlerini yerine getirecek idareci ve memurları
istihdam ederek operasyonların hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
durumundadır. Havayolu firmasının her havalimanında ayrı ofis açması, personel istihdam
etmesi, yer hizmetleri faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli izinleri alması ve yasal olarak
bulundurması gereken demirbaşlara sahip olması çok daha maliyetli olabilir. Bu nedenle
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havayolu firmasının temsilcisi olan yer hizmetleri kuruluşu müşterisi olan havayolu firması
adına bu işlemleri çok daha etkin bir şekilde yerine getirebilmektedir. Yer hizmetleri
sektörünün doğuş serüvenindeki ana temalardan biri de budur. Taraflar kendi temel
yeteneklerine yoğunlaşarak havacılık endüstrisinin gelişmesini sağlamaktadır. Havacılık
sektörünün büyümesine paralel olarak işletmeler kendi varlıklarını da daha güçlü bir şekilde
devam ettirebilme olanağı yaratmaktadır. Bu anlaşmalar ve hizmetler sayesinden havayolu
taşımacılık operasyonlarının kalitesinin de arttığını söylemek mümkündür. Taraflar yaptıkları
anlaşmalar ile faaliyetlerin çok daha verimli gerçekleştirilmesi ve her anlamda operasyonel ve
finansal başarıların sağlanması için çaba göstermektedir.
Temsil hizmeti ile ilgili bir örnek vermek gerekirse;

İSTANBUL YER HİZMETLERİ
KURULUŞU

A HAVAYOLU FİRMASI

STANDART YER
HİZMETLERİ
ANLAŞMASI

İSTANBUL YER HİZMETLERİ KURULUŞU, A HAVAYOLU
FİRMASININ TEMSİLCİSİ OLARAK SHGM İLE A HAVAYOLU
FİRMASININ İLGİLİ İŞLEMLERİNİN TAKİBİNİ
GERÇEKLEŞTİRİR.
Şekil 3: Temsil Hizmetleri Örneği

4.3. Trafik Hakları
4.3.1. 1.Trafik Hakkı
Transit geçiş hakkı olarak ta anılan 1. trafik hakkına göre bir ülkenin havayolu firması
iniş yapmaksızın başka bir ülkenin hava sahasından geçebilmektedir.

A Ülkesi
Ana Ülkesi

B Ülkesi

C Ülkesi
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Şekil 4: 1.Trafik Hakkı
X Havayolu firması uçağı A ülkesinden kalkış yaparak C ülkesine gitmek
istemektedir. Bu uçuş sebebiyle B ülkesi hükümranlığındaki hava sahasından geçmektedir.
İşte X havayolu firmasının kendi ülkesinden kalkıp B ülkesine iniş yapmadan bu ülkenin hava
sahasını direkt geçebilmesi 1. trafik hakkı ile mümkün olmaktadır. X Havayolu firması C
ülkesine varmak için üst geçiş hakkını kullanarak B ülkesinin hava sahasını kat etmektedir.

4.3.2. 2.Trafik Hakkı
Bir hava aracının ticari amaç haricinde acil durum, özel durum, yakıt alma ve onarım
hizmetleri için yabancı ülkenin meydanlarına iniş yapabilmesi 2. trafik hakkı ile
gerçekleşmektedir. 2. trafik hakkı teknik iniş, teknik duraklama gibi terimlerle de
anılmaktadır.

A Ülkesi

C Ülkesi

B Ülkesi

Şekil 5: 2.Trafik Hakkı
A ülkesinden kalkış yapan İstanbul Havayolu firması uçağı C ülkesine varmak
istemektedir. Ancak B ülkesi hava sahasında uçak motoruna kuş çarpmıştır. Uçağın pilotları
bu durumda bir problem yaşanmaması için B ülkesindeki meydana iniş yapmış ve gerekli
bakımlar yapıldıktan sonra C ülkesine varmak için B ülkesinden hareket etmiştir. İstanbul
Havayolu firması teknik ihtiyaç sebebiyle direkt olarak C ülkesine giderken A ülkesinde
duraklama gerçekleştirmiştir.

4.3.3. 3.Trafik Hakkı
Bir havayolu firmasının ticari amaçları doğrultusunda kendi ülkesinden başka bir
ülkeye yolcu, kargo ve posta taşıma faaliyetleri 3. trafik hakkı ile gerçekleşmektedir.

A Ülkesi

B Ülkesi

Ana Ülke
Şekil 6: 3.Trafik Hakkı
İstanbul Havayolu firması kendi ülkesindeki yolcuyu, kargoyu, postayı gelir amaçlı
olarak B ülkesine taşımaktadır. İstanbul Havayolu firması uçağı kendi ülkesi havalimanından
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kalkış yaparak yolcularını (kargoyu-postayı) B ülkesindeki havalimanına ulaştırmak için ticari
amaçlı seyrüsefer faaliyeti gerçekleştirmektedir.

4.3.4. 4.Trafik Hakkı
Bir havayolu firmasının ticari amaçla başka (yabancı) bir ülkeden kendi ülkesine
yolcu, kargo, posta taşıma hakkıdır.

A Ülkesi

B Ülkesi

Ana Ülke
Şekil 7: 4. Trafik Hakkı
İstanbul Havayolu firması B ülkesinden aldığı yolcuyu-kargoyu kendi ülkesi olan A
ülkesine taşımaktadır. 3. trafik hakkı ile B ülkesine götürdüğü yolcuyu-kargoyu geri
getirmektedir. İstanbul Havayolu firmasının yabancı ülke havalimanlarından kendi ülkesine
yönelik gerçekleştirdiği seyrüseferdir.

4.3.5. 5.Trafik Hakkı
Havayolu firmasının kendi ülkesinden başka bir ülkede bulunan yolcu, kargo ve
postayı trafik hakkını veren ülkeye taşıma ve bu ülkeden aldığı yolcu-kargo ve postayı üçüncü
ülkelere taşıma hakkıdır. Kendi ülkesinden başlamak veya kendi ülkesinde sona ermek şartı
ile havayolu firmasının yabancı iki ülke arasında gerçekleştireceği taşıma hakkıdır. Bu trafik
hakkının kullanımı için ilgili ülkelerce yapılan anlaşmalar doğrultusunda hakkın kabul
görmüş olması gerekmektedir.

A Ülkesi
Ana Ülke

B Ülkesi

C
Ülkesi

D
Ülkesi

Şekil 8:5.Trafik Hakkı
İstanbul Havayolu firması kendi ülkesinden kalkış yaptıktan sonra B ülkesi
havalimanına uğramış ve buradan aldığı yolcuyu ve kargoyu da C ülkesinin hava sahasından
geçerek D ülkesine taşımaktadır. İstanbul Havayolu firması böylece anlaşmalı devletlerin
yasa olarak kabul ettikleri ayrıcalıklar ile bu hakkı kullanabilmektedir.
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4.3.6. 6.Trafik Hakkı
Bir havayolu firması ticari amaçla yabancı bir ülkeden kendi uçağının kayıtlı olduğu
ana ülkesine taşıdığı yolcuyu, kargoyu, postayı transit olarak kendi ülkesinden başka bir
ülkeye taşıma hakkıdır. Transit yolcu gümrüğe girmeden gideceği ülkeye taşınır. Havayolu
firması kendi ülkesini transit noktası (aktarma merkezi) olarak kullanmaktadır.

• Y Ülkesi
İstanbul Havayolu
Şirketi Taşıma Hakkı
• X Ülkesi

• Ana Ülke

İstanbul Havayolu
Şirketi Taşıma Hakkı

İstanbul Havayolu
Şirketi X ülkesinden
aldığı yolcuyu(yükü)
kendi ülkesinden
transit ederek Y
ülkesine taşımaktadır.
Y ülkesinden aldığı
yolcuyu(yükü) da
aynı şekilde X
ülkesine taşıyabilir.

Şekil 9: 6.Trafik Hakkı
İstanbul Havayolu firması Tunus seferi ile Tunus’tan aldığı yolcularını İstanbul’a
(havayolu firmasının kendi ana ülkesi) getirmiştir. Buradan yolcuları transit olarak JaponyaTokyo seferi ile Japonya’ya taşımaktadır. İstanbul-Tokyo seferindeki yolcuların birçoğu farklı
ülkelerden havayolu ile İstanbul’a gelen yolculardır. Böylece İstanbul Atatürk Uluslararası
Havalimanı, İstanbul Havayolu Firması'nın toplama ve aktarma merkezi haline gelmiştir. 6.
Trafik hakkı ile yolcuları farklı bir ülkeden kendi ülkesine taşımakta, kendi ülkesinden de
üçüncü bir ülkeye taşıma hakkına sahip olmaktadır. İstanbul Havayolu Firması İstanbulTokyo seferi ile Tokyo Havalimanı'nda yolcularını (yükü) bıraktıktan sonra Tokyo-İstanbul
seferi ile geri dönecektir. Aynı şekilde Tokyo’dan aldığı yolcuları da İstanbul Atatürk
Uluslararası Havalimanı’na getirmekte ve buradan transit olarak gideceği ülkelerin seferlerine
aktarma yapmalarını sağlamaktadır.

4.3.7. 7.Trafik Hakkı
Havayolu firmalarının kendi ülkelerine iniş yapmadan ya da kendi ülkesinden kalkış
gerçekleştirmeden iki yabancı ülke arasında yolcu, kargo ve posta taşımacılığı yapma
hakkıdır.
X Havayolu Firması
C Ülkesi

B Ülkesi

ANA ÜLKE
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Şekil 10: 7.Trafik Hakkı
İstanbul Havayolu Şirketi kendi ana ülkesi dışında B ve C ülkeleri arasında ticari
amaçlı olarak karşılıklı sefer düzenlemektedir. İstanbul Havayolu Firması böylece kendi
ülkesi meydanlarına uğramadan üçüncü ülkeler arası taşımacılık faaliyetleri
gerçekleştirmektedir. Ana ülkesi Türkiye olan İstanbul Havayolları, Paris ve Frankfurt
arasında direkt sefer düzenlediğinde bu hakkı kullandığını söylemek mümkündür. Ancak
ülkemiz havayolu firmalarının yurtdışı iki ülke arasında direkt olarak henüz bir sefer
düzenlemedikleri bilinmektedir. Bununla ilgili devletlerarası düzenlenmiş bir anlaşma
bulunmamaktadır.

4.3.8. 8.Trafik Hakkı
Bir havayolu firmasının kendi ülkesi dışında bir ülkenin sınırları içinde iki nokta
arasında ticari amaçlı yolcu, kargo-posta taşımacılığı yapabilme hakkıdır. Böylece bir
ülkedeki iç hat taşıma hakkı yabancı bir havayolu firmasına da verilmektedir. Ülkemiz
sınırları içerisinde iç hat taşımacılığı yapan yabancı bir havayolu bulunmamaktadır. Aynı
şekilde ülkemiz havayolu firmaları da yabancı ülkelerde iç hat taşımacılığı
gerçekleştirmemektedir.
İstanbul Havayolu Firması kendi ülkesi olan Türkiye dışındaki İspanya’nın iç hatlarında
Barselona ve Madrid arasında sefer düzenleyebiliyorsa 8. trafik hakkını kullandığını
söylemek mümkün olmaktadır. Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında bu trafik hakkının
kullanımı havacılıkta serbestleşme politikaları ile birlikte 1997 yılı itibariyle uygulanmaya
başlanmıştır.

Ana Ülke
İstanbul
Havayolu
Firması

İSPANYA
Barselona

Madrid

Şekil 11: 8.Trafik Hakkı
4.3.9. 9.Trafik Hakkı
Bir uçuş operasyonunun birden fazla havayolu firması tarafından gerçekleştirilmesidir.
Burada uçuş hattı önemlidir. Taşınan yolcu (kargo) havayolundan ziyada uçuş hattının
yolcusu (kargosu) olarak ele alınmaktadır.

4.4. Slot Kavramı
Havalimanları hava tarafı ve kara tarafı arasında aktarmanın yaşandığı merkezlerdir.
Bu alanların kullanılabilmesi için uçuş operasyonun icra edecek hava taşıyıcılarının mevcut
olması gerekmektedir. Ayrıca uçuş operasyonlarına gerekli teknik ve tedarik hizmetleri
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sağlayacak taraflarında havalimanında bulunması ile birlikte havayolu taşımacılık faaliyetleri
eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Havalimanlarında kargaşaların yaşanmaması için her
hareketin sistemsel bir çerçevede ele alındığı görülmektedir. Yapılan tüm faaliyetler en ince
ayrıntısına kadar önceden belirlenmektedir. Bu nedenle havayolu operasyonun icra edecek
hava aracının hangi parklama alanına yanaşacağı, uçağa hangi ikramların yükleneceği, hangi
hava koridorlarını kullanacağı gibi birçok verinin önceden planlandığını söylemek
mümkündür. Burada önemli olan havalimanı kapasitelerinin, hava taşıyıcılarına ve dolaylı
olarak onların yolcularına verilecek hizmetlerin sınırlı olmasıdır. Aynı anda bir meydanda kaç
uçağa hizmet verilebileceği planlanmaktadır. Belirli bir zaman dilimi içerisinde sınırsız
sayıdaki hava aracına hizmet verebilecek bir havalimanı dünya üzerinde bulunmamaktadır.
Sadece havalimanı altyapısı ve yer hizmetleri faaliyetlerinin ekipmanlarının kapasitesinin
kısıtlayıcı olduğu düşünülmemelidir. Aynı zamanda hava trafik faaliyetlerine hizmet veren
hava trafik kontrol birimlerinin de belirli zaman dilimleri içerisinde hizmet verebilecekleri
hava aracı sayısı meydan kapasitesine göre değişebilmektedir. Ayrıca havacılık sektöründeki
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında en ufak ayrıntıdan en büyük işleme kadar uluslararası
kuruluşlarca yayınlanmış emniyet talimatlarına da uyulmasının zorunlu olduğunu hatırlatmak
gerekir. İşte bu nedenlerden dolayı havalimanlarında süre tahsisi önem arz etmektedir.
Slot kavramı, taşıyıcı havayolu firmasının uçuş operasyonlarını gerçekleştirebilmek
(iniş-kalkış yapmak) için ihtiyaç duyduğu zaman dilimini ifade etmektedir. Meydan kullanım
hakkı olarak da literatürde yer almaktadır. Bu zaman diliminin ise belirli sıra ve koşullar
çerçevesinde elde edilmesine de slot tahsisi denmektedir. Bazı meydanlarda slot tahsisi kolay
gerçekleşirken, yoğun olan bazı meydanlarda bu işlem için havayolu firmasının
gerçekleştirmesi gereken süreçler daha ayrıntılıdır. Havayolu firması operasyonel
faaliyetlerini verimli bir şekilde tamamlayabilmesi için kendisine tahsis edilen zaman dilimini
etkin kullanmalıdır. Bu zaman dilimini etkin kullanmamanın havayolu firmasına finansal
olarak kayıpları olabilir. Havayolu firmasına tahsis edilen slot sahiplik hakkı olmaktan öte
yaralanma ve kullanma hakkıdır. Havayolu firmaları slot tahsis etmek için kendilerinden
istenen bilgi ve belgeleri DHMİ bünyesindeki Slot Koordinasyon Merkezine sunmak
durumundadır. İşte yer hizmetleri işletmelerinin temsil faaliyetleri burada önem
kazanmaktadır. Bir havayolu firması her uçtuğu meydana yönelik gerekli bilgi ve belgeleri o
ülkenin bürokratik yapılanmasını ve süreçlerini kendi personeli ile ayrıntılı bir şekilde
hazırlamak yerine tüm bu faaliyetlerini gerçekleştirilmesini ve takibini yapmak üzere
anlaşmalı olduğu yer hizmeti kuruluşunu görevlendirir. Bu durumda yer hizmeti kuruluşu
havayolu firması adına hareket ederek gerekli düzenleme ve takip işlemlerini yürütebilir.
Ülkemizde yoğun olan havalimanlarında slot tahsis işlemleri uygulanmaktadır. Ayrıca yaz
tarifesi nedeniyle hava trafik sayısının artış gösterdiği meydanlarda da slot uygulamaları
yapılmaktadır.
Slot kavramı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Slot Uygulama Talimatı 4. maddesine
göre şu şekilde tanımlanmaktadır: “Slot: Koordine edilen bir havaalanında belirli bir gün ve
saatte iniş veya kalkış amacıyla havaalanı altyapısının tamamını kullanmak üzere
koordinatörlük tarafından bu talimata uygun olarak verilen izindir.” Bu tanımlamadan
hareketle Slot Koordinasyon Merkezi'nin DHMİ’nin yetki ve sorumluluğunda hizmet vermek
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amacıyla oluşturulmuş, koordine edilen meydanlar için slot taleplerini değerlendirmeye alan,
slot tahsis eden ve tarife düzenleme görevini yürüten birim olduğu ifade edilmektedir. Slot
tahsislerinde havalimanının yoğunluğu ve bu yoğunluğu etkileyen tarife dönemi önem arz
etmektedir. Havacılık sektöründe Yaz Tarifesi 31 Mart-29 Ekim; Kış Tarifesi 29 Ekim-31
Mart tarihleri olarak kabul görmektedir.
Slot Uygulama Prensipleri Talimatı'na göre ülkemizde bulunan uçuş taleplerinin
tamamının aynı anda karşılanmadığı havalimanlarında mevcut kapasitelerin en optimal
şekilde kullanılabilmesi için slot uygulanan havalimanlarında alınan slot; zaman dilimine göre
konaklama yapan tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat sefer düzenleyen yerli ve yabancı havayolu
işletmelerine uygulanmaktadır. Bu tanımlamaya göre tarifeli seferlerin; ikili ve çok taraflı
anlaşmalarca belirlenen havayolu kuruluşları tarafından bir slot serisi içeren ve önceden
yayınlanarak rezervasyon sistemlerinde satışa açılan planlı seferleri açıkladığını söylemek
gerekir. Aynı şekilde tarifesiz seferlerinde yukarıda bahsedilen tarifeli seferlerin dışında
planlanan seferler olduğu görülmektedir.

4.5. Permi
Permi terimi "permission" kelimesinden gelmektedir ve uçuş müsaadesi anlamını taşır.
Permi o ülkedeki yetkilendirilmiş otoritenin (Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü),
herhangi bir hava aracının ülke hava sahasını hangi amaçla kullanacaksa o amaca yönelik
vermiş olduğu kullanım iznidir.
Ülkemiz hava sahasını ve havaalanlarını kullanarak yapılacak uçuşlar için 2920 sayılı
Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ve Türk AIP 'si GEN 1.2. de belirtilen prosedürler dahilinde Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü'nden izin, yani permi alınması zorunludur. Permi alan uçuşların
uçuş planları takip edilir ve eğer alınan izin ile plan arasında bir uyumsuzluk varsa uçuş planı
iptal edilir. Ülkemiz hava sahasını kullanacak tarifeli uçakların uçuş izni alabilmesi için
öncelikle kendi ülkelerinden geçerli işletme iznini (AOC - Airline Operator’s Certificate)
almış olmaları gerekmektedir. Uçuş izinleri için müracaatlar tarife döneminden en geç 30 gün
önce yapılmalıdır. Tarife taleplerinin ise 10 kopya olarak başvurusu gerekmektedir.
Onaylanmış tarifeli seferlerde değişiklik yapılacaksa en geç 2 gün önceden SHGM'ye başvuru
yapılmalıdır.
Uçuş İzni Başvuruları; SHGM Hava Ulaşım Dairesi tarafından yürütülmekte olup,
hafta içi çalışma saatleri içerisinde (08.30 – 17.30) SHGM Genel Müdürlüğüne, hafta sonu ve
çalışma saatleri dışında Devlet Hava Meydanları İşletmesi FIC (Uçuş Bilgi Merkezi) birimine
yapılır.
Uçuş izinlerini 5 grup altında toplayabiliriz. Bunlar;





Ticari Uçuş İzni
Genel Havacılık Uçuşu
Özel İzne Tabi Uçuşlar
Diplomatik Uçuşlar
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Askeri Havalimanına Yapılacak Uçuşlar

Ülkemiz Hava sahasını kullanacak hava araçlarına verilecek izinlerde uygulanan kurallar
genel olarak aşağıdaki gibidir:



Türkiye’ye inen ve kalkan hava araçlarının ilk iniş ve son kalkışlarını Uluslararası
Havaalanından yapmaları zorunludur.
Türk hava sahası içinde aşağıdaki uygulamalar ilgili otoriteden izin alınmadan
yapılamaz.
- Tehlikeli zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak,
-Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak,
- Zirai ve yangınla mücadele dışında yerden herhangi bir madde almak yere herhangi
bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak,
- Havadan fotoğraf ve film çekimi yapmak,
- Her hangi bir madde veya nesneyi çekmek veya hava aracını nizami kullanma şekli
dışında taşımak,
- Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak,
-Her nevi harp malzemesi, nükleer yakıt, radyoaktif madde, patlayıcı silah,
cephane, parlayıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, can ve mal
güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her türlü katı, sıvı ve gaz
halinde madde taşımadır.







Türk hava sahasını ve/veya havalimanlarını kullanacak sivil hava araçları, uçuş planı
vermiş olsalar dahi uçuş müsaadesi yoksa, Türk hava sahası kullanamazlar, hava
sahasının yine de kullanılması halinde bu hava araçları en yakın havalimanına
indirilirler.
Türk Hava sahası ve meydanları kullanılarak yapılacak olan sivil hava araçlarının
uçuşlarında ilgili otoriteden alınan uçuş müsaadesi (permi numarası) ve Şikago
konvansiyonu madde 29’da belirtilen dokümanların bulundurulması zorunludur.
Aşağıdaki durumlarda; transit geçiş, kalkış veya iniş müsaade başvuruları planlanan
uçuştan 10 iş günü önce, diplomatik kanaldan Dışişleri Bakanlığı'na yapılacaktır:
-Yabancı Devlet ve Hükümet Başkanlarını taşıyan hava araçları,
- Her türlü savaş malzemesi, nükleer yakıt, radyoaktif madde, herhangi bir
patlayıcı madde, silah veya cephane taşıyan hava araçları,
-Hava aracı için standart teçhizat sayılmayan ilave silah taşıyan hava araçları,
-Hava fotoğrafı çekmede kullanılan fotoğraf makinesi taşıyan hava araçları,
-Yurt dışından yeni satın alınıp, ana üssüne ilk kez uçan savaş uçakları,
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-Tanker uçakları ( Boş veya dolu ),
-Silahlı askeri birliklerin lojistiğinde kullanılan hava aracı,
-İnsansız hava araçlarının uçuşudur.
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Uygulamalar
Trafik haklarının önemini açıklayınız.
Temsil hizmetinin havayolu firmasına sağladığı avantajları araştırınız.
Slot uygulamalarının amaçlarını anlatınız.
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Uygulama Soruları
1) Trafik haklarını sıralayınız.
2) Slot nedir?
3) Temsil hizmetinin gerçekleştirilmesi için taraflar arasında hangi anlaşma imzalanmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, temsil faaliyetleri ve bu faaliyetlerin neler olduğu açıklanmıştır. Ayrıca
havacılık sektöründe çok önemli bir yer tutan trafik haklarına değinilmiştir. Slot ve permi
kavramları ele alınmıştır. Slot ve permi kavramlarına ilişkin ilgili kurumlar tarafından
hazırlanan kural ve yönetmeliklerin genel özelliklerine değinilmiştir.

93

Bölüm Soruları
1) "Birinin ya da bir topluluğun adına davranma" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Temsil
b) Tescil
c) Dayanışma
d) İşbirliği
e) Hepsi
2) Transit geçiş hakkı olarak ta anılan ......................göre bir ülkenin havayolu firması iniş
yapmaksızın başka bir ülkenin hava sahasından geçebilmektedir. Boşluğa gelecek trafik
hakkı hangisidir?
a) 2.trafik hakkı
b) 1.trafik hakkı
c) 9.trafik hakkı
d) 3.trafik. hakkı
e) 7.trafik hakkı
3) Aşağıdakilerden hangisi koordine edilen bir havaalanında belirli bir gün ve saatte iniş
veya kalkış amacıyla havaalanı altyapısının tamamını kullanmak üzere koordinatörlük
tarafından bu talimata uygun olarak verilen izindir?
a) Permi
b) Slot
c) Temsil
d) Trafik
e) Uçuş
4) Bir havayolu firmasının ticari amaçla başka (yabancı) bir ülkeden kendi ülkesine yolcu,
kargo, posta taşıma hakkıdır. Tanımlamaya uygun trafik hakkı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1.trafik hakkı
b) 3.trafik .hakkı
c) 5.trafik hakkı
d) 10.trafik hakkı
e) 4.trafik hakkı
5) Aşağıdakilerden hangisi temsil hizmeti faaliyetlerindendir?
a) Talep edilmesi durumunda, havayolu taşıyıcısı firmanın operasyonlarını
kolaylaştırmak amacıyla teminat veya kefalet temin etmek
b) Havayolu taşıyıcısı firma adına gerekli durumlarda SHGM, havalimanı işleticileri,
terminal işleticileri ve yerel otoritelerle iletişime geçmek, bağlantı kurmak
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c) Yer Hizmet Kuruluşunun, havayolu taşıyıcının yer hizmet acentesi olarak
faaliyette bulunduğunu belirtmek.
d) Temsilcisi olduğu havayolu taşıyıcısının hava araçlarının hareketleri konusunda
tüm ilgili taraflara bilgi vermek.
e) Hepsi
6) Bir havayolu firmasının ticari amaçları doğrultusunda kendi ülkesinden başka bir ülkeye
yolcu, kargo ve posta taşıma faaliyetleri hangi trafik hakkı ile gerçekleşmektedir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
7) Bir hava aracının ticari amaç haricinde acil durum, özel durum, yakıt alma ve onarım
hizmetleri için yabancı ülkenin meydanlarına iniş yapabilmesi hangi trafik hakkı ile
gerçekleşmektedir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
8) Havacılık sektöründe Yaz Tarifesi...........… Kış Tarifesi……………….. tarihleri olarak
kabul edilmektedir. Açıklamadaki boşluklara uygun gelecek ifade aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 31 Mart-29 Ekim/29 Ekim-31 Mart
b) 30 Mart-29 Eylül/29 Eylül-30 Mart
c) 1Ocak-29 Haziran/ 29 Haziran-1 Ocak
d) 1Mart-29 Ekim/29 Ekim-1 Mart
e) Hiçbiri
9) Türk hava sahası içinde ilgili otoriteden izin alınmadan yapılması yasak olan faaliyet
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tehlikeli zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak
c) Zirai ve yangınla mücadele dışında yerden herhangi bir madde almak yere
herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak
d) Havadan fotoğraf ve film çekimi yapmak
e) Hepsi
10) Her türlü savaş malzemesi, nükleer yakıt, radyoaktif madde, herhangi bir patlayıcı
madde, silah veya cephane taşıyan hava araçları transit geçiş, kalkış veya iniş müsaade
başvurularını planlanan uçuştan ……………… iş günü önce, diplomatik kanaldan
……………………Bakanlığı'na yapacaktır. Açıklamadaki boşluklara uygun gelecek
ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 20/Ulaştırma
b) 10/Ulaştırma
c) 10/Milli Savunma
d) 10/Dış İşleri
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e) 20/Dış İşleri

Cevaplar: 1)a, 2)b, 3)b, 4)e, 5)e, 6)c, 7)b,8)a, 9)e, 10)d
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5. YOLCU-BAGAJ TRAFİK HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Check-in
5.1.2.
Check-in Tipleri
5.1.3.
Yolcu Profillerine İlişkin Genel Bilgiler
5.1.3.1. Engelli Yolcular ile ilgili Bilgiler
5.1.3.2. Hamile Yolcular ile ilgili Bilgiler
5.1.3.3. Bebek Yolcular ile ilgili Bilgiler
5.1.3.4. Çocuk Yolcular ile ilgili Bilgiler
5.1.3.5. Ülkeye Kabul Edilmeyen Yolcular ile ilgili Bilgiler
5.1.3.6. Sınır Dışı Edilen Yolcular ile ilgili Bilgiler
5.1.4.
Yolculara Koltuk Tahsisi
5.1.4.1. Acil Durum Koltuklarının Tahsisinde Uyulması Gereken
Kurallar
5.1.4.2. Ekip Koltuklarına Yolcu Kabulü
5.1.5.
Kural Dışı Hareket Eden Yolcular ve Kategorileri

5.2. Bagaj İşlemleri
5.2.1. Kayıtlı Bagaj
5.2.1.1.Bagajların Kontrolü
5.2.1.2.Bagajların Ağırlığı
5.2.1.3. Bagaj Kuponu
5.2.2. Kayıtsız Bagaj(El Bagajları)
5.2.3. Bagaj Etiket Türleri
5.2.4. Bagaj Taşıma Kuralları
5.2.5. Yolcu Hizmetlerine İlişkin Hazırlanan Raporlar ve Belgeler
5.3. Uçağa Kabul İşlemleri
5.4. Seyahat Dokümanları
5.4.1.Pasaport
5.4.1.1.Pasaport Türleri
5.4.1.2. Türkiye'deki Pasaport Türleri
5.4.2.Vize
5.5.Yolcu Hizmetlerine İlişkin Örnek Olaylar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yolcu Hizmetleri neler olabilir?
Yolcuların uçağa giriş işlemlerinde uymaları gereken kurallar var mıdır?
Yolcu memnuniyetini arttırmak için yolcu işlemlerinde nelere dikkat etmek gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Check-in ve Uçağa Kabul

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yolcu hizmetlerinin
Gerçek uygulamaları
nelerden oluştuğunu öğrenir.
izlemeli

Bagaj İşlemleri

Bagaj operasyonlarında
dikkat edilmesi gereken
kuralları bilir.

Alıştırma yapmalı

Pasaport ve Vize

Pasaport ve vize türlerini
öğrenir.

Bunlara ilişkin gelişmeleri
takip etmeli

Yolcu ve Bagaj Trafik

Yolcu ve bagaj trafik
süreçlerini analiz eder.

Havalimanı ziyaret edilmeli
ve uygulamalar incelenmeli
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Anahtar Kavramlar







Yolcu hizmetleri
Bagaj
Check-in
Boarding
Vize
Pasaport
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Giriş
Yer hizmetleri faaliyetlerinde kara tarafında çok önemli bir yer tutan yolcu hizmetleri
havayolu firmalarının yolcularının uçuş operasyonu hazırlıklarının yapıldığı hizmetlerdir. Bu
hizmetlerin kalitesi yolcu memnuniyetini arttırır. Bu bölümde yolcuların uçuş işlemlerini
gerçekleştirmek için izlemeleri gereken süreçlerde verilen yer hizmetleri faaliyetleri
değerlendirilmektedir. Bagaj operasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlar
bulunmaktadır. Yolcu bagajlarına ilişkin uluslararası kural ve talimatlar ile faaliyetlerin
operasyonel olarak hızlı, emniyetli ve kaliteli olması amaçlanmaktadır. Yolcuların uçağa
alımları esnasındaki uygulamalar da önem arz etmektedir. Ayrıca özellikle dış hat uçuşlar için
verilen yer hizmetleri faaliyetlerinde pasaport ve vize türlerinin bilinmesi gerekmektedir.
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5.1. Check-in
Yolcunun havayolu ile seyahatini gerçekleştirmesi için, belirlenmiş kalkış saatinden
belirli bir süre önce bilet ve bagaj işlemlerini yaptırması check-in faaliyetlerini oluşturur.
Check-in işlemi havayolu tarafından veya onun adına işlem yapma yetkisi olan yer hizmet
şirketi tarafından gerçekleştirilir. Yolcunun karşılanması; bilet, pasaport ve bagaj kabul
işlemlerinin yapılmasıdır. Sivil havacılık kuralları çerçevesinde, havayollarının prosedürleri
ve yolcuların isteklerine göre işlemler tamamlanır, seyahat ve uçuş belgesi teslim edilir.
Check-in faaliyetleri; kontrol, onaylama ve kayıt altına alma aşamalarından oluşur.
Check-in İşlemlerinin Amaçları








Bilet kontrolünün yapılmasını sağlamak,
Yolcu bagajlarının belirlenmesi ve ağırlıklarının uçuş güvenliği amacıyla kontrol
edilmesi,
Yolcuların uçak tipine dikkat ederek uçağın yüklenme kurallarına göre yüklenmesini
sağlamak,
Dış hatlar için vize ve pasaport kontrollerini yapmak,
Yolcunun uçmasına bir engel olup olmadığının anlaşılmasının sağlanması,
Yolculara koltuk numarası ve bagaj etiketlerinin takdim edilmesi,
Özel yolculara yönelik özel hizmetlerin verilmesidir.

Yer hizmetleri personeli check-in esnasında yolcu ile kibar bir şekilde konuşur. Giyimi
ve görünümüne özen gösterir. Havayolu firması ve yer hizmetleri kuruluşunun prestijini
yansıtır. Uçuş işlemleri için gerekli faaliyetleri yapma adına hazırlıklarını tamamlar. Uçuşlar
hakkında gerekli bilgiye sahiptir. Yolcuların arzu ve isteklerini dinler. Mümkün olan
durumlarda yolcuyu istediği koltuğa oturtabilir. Yolcuları havayolu ile taşınan bagajlar ve
kabinde taşınabilir eşyalar konusunda uyararak güvenlik kontrollerinde sıkıntı yaşamamasını
sağlar. Check-in kontuarındaki personel uçak kapısı kapanmadan yerinden ayrılmaz. Uçuşa
ilişkin mesaj gönderimleri gerçekleştirilir.

Resim 5: Havalimanı Check-in Alanı5
5

www.airport-int.com adresinden alınmıştır.
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5.1.1.Check-in Yöntemleri
Bilgisayar ile Check-in: Elektronik ortamda yazılımlar vasıtası ile yapılan check-in
işlemidir. Biniş kartları ve bagaj etiketleri elektronik olarak üretilmektedir.
Manuel Check-in: Bilgisayar desteği olmadan yapılan işlemdir. Manuel olarak checkin prosedürleri gerçekleştirilir. İlgili evraklar hazırlanır, işlenir, gerekli kısımları yolcuya
verilir ve bilgiler saklanır. Bilgisayarlı sistemlerin arızalandığı durumlarda kullanılabilir. Elle
yapılan uçuş kartı, uçuşa kabul edilen yolcu listesi, bagaj etiketi ve yolcu koltuk numarası gibi
işlemler manuel olarak gerçekleştirilir.

Resim 6: Check-in Alanı6

5.1.2.Check-in Tipleri
Kullanım amacına yönelik olarak farklı check-in noktaları mevcuttur. Günümüzde
dünyanın pek çok havalimanında uygulanan bu check-in noktalarının en yaygın olanları
şöyledir:
Yüzyüze/Normal Check-in: Yolcunun uçuş saatinden önce havalimanına gelerek check-in
kontuarına uğramasıdır. Uçağa biniş kuponunun hazırlanması, bagaj etiketinin hazırlanması,
bagajın yolcudan alınıp uçağa yönlendirilmesi gibi işlemler burada yapılacaktır. Yolcu
kategorisine göre yeni kontuar alanları açılarak yer hizmetleri personelleri bu yolculara
yönelik hızlı check-in hizmeti verir.
ATB Check-in: Bilet üzerinde bulunan biniş kartı bölümünün, ATB check-in'e imkân veren
bir makine tarafından otomatik olarak check-in işleminin yapılmasını sağlamasıdır.
Through Check-in: Yolcuların kalkış noktasından, en son varış yapacağı noktaya kadar
bagajı ile check-in yaptırmasıdır.

6

www.dailymail.co.uk adresinden alınmıştır.
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Inter Airline Through Check-in: Farklı havayolu yazılımları arasında gerçekleşen mesaj
hareketleri yoluyla yapılan check-in işlemidir.
Return Check-in: Yolcunun dönüş uçağının aynı gün olması koşulu ile kalkış noktasından
hem gidiş hem de dönüş uçuşu için check-in işlemi yapılmasıdır. Yolcunun gidiş bagajının
kayıt işlemleri kalkış meydanında yapılmaktadır. Dönüş uçuşu için bagaj kayıt işlemi varış
istasyonunda yapılır.
Stand-by Check-in: Uçakta kesin yeri olmayan ya da fazla bilet satışı sebebiyle koltuk
numarası verilemeyen yolculara ilişkin gerçekleştirilen bilet ve bagaj işlemleridir.
Gate Check-in: Uçağa alım kapısında yapılan check-in işlemini ifade eder.
Lounge Check-in: Havalimanlarındaki VIP/CIP salonlarından yararlanan yolcuların bu
salonlarda bagajları ile birlikte check-in işlemlerinin yapılmasıdır.
Online Check-in: Yolcuların uçuş saatlerinden 24 saat öncesinden başlayan ve genellikle
uçuşa 90 dakika kalana kadar internet üzerinden yapılan check-in işlemidir. Yolcular uçağa
biniş kartlarını kendi yazıcılarından çıkartarak uçak altı bagajları yoksa direkt olarak uçuş
kapısına yönelebilirler. Check-in sonucu oluşan numaralarını havalimanlarındaki self checkin makinelerinden girerek uçuş kuponlarını hazırlayabilirler.
Mobil Check-in: Mobil cihazlar ile yapılan uygulamalar sayesinde oluşturulan barkotlar ile
check-in işleminin yapılmasıdır.
SMS Check-in: Cep telefonu yoluyla mesaj göndererek check-in işleminin yapılmasıdır.
Manuel Check-in: Elektronik sistemlerde arızalanma olması durumunda yer hizmetleri
personellerinin check-in işlemlerini (uçuş kuponu hazırlama, bagaj etiketi hazırlama) işlemleri
için gerekli belgeleri elle hazırlamasıdır.

Resim 7: Self-Check-in Makinesi7

5.1.3. Yolcu Profillerine İlişkin Genel Bilgiler
Havayolu taşımacılık sektöründe yolcu özellikleri önem arz etmektedir. Yolcu
kategorilerine göre verilen ekstra hizmetler bulunmaktadır. Uluslararası kurallar gereği yolcu

7
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çeşitlerine yönelik uygulamalar farklılık gösterebilir. Ayrıca bazı yolcular için ihtiyaç duyulan
özel ekipmanlar mevcuttur. Aşağıda yolcu profilleri ele alınmaktadır. Bu yolcular;











VIP ve CIP Yolcular
Sağlık Sorunu Olan Yolcular
Sedyeli Hasta Yolcular
Bebekli Yolcular
Tutuklu Yolcu
Sınır Dışı Edilen Yolcular
Sık Seyahat Eden Yolcular
Grup Yolcular
Yalnız Yolculuk Yapan Çocuk Yolcu
Hamile Yolcular, Engelli Yolcular olarak sıralanmaktadır.

Yolcu hizmetlerinde bu yolcu tipleri için yapılması gereken bir takım kurallar
bulunmaktadır. Bu yolcuların uçağa biniş, koltuk tahsisi, özel ikram hizmetleri gibi bir çok
konuda farklı uygulamaları olabilir. Ayrıca yer hizmetleri personeli bu yolcular ile ilgili
olarak hava aracı mürettebatını bilgilendirmelidir. "Crew Information on Sheet "formu olarak
isimlendirilen (Mürettebat Bilgilendirme Formu) belge ile hava aracı mürettebatı uçakla
yolculuk yapacak olan özel hizmet gerektiren yolcular hakkında bilgilendirilir. Böylece kabin
ekibi bu form ile uçakta özel davranılacak ve uçuş işlemlerinde dikkat gösterilecek yolculara
ilişkin bilgilere sahip olur. Kabin amirine yönelik verilen bu bilgilendirme formunun bir
nüshası da istasyon dosyasında depolanmaktadır. Bu formda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
 Uçuş numarası
 Yolculuk tarihi
 Uçağın kalkış ve varış noktaları
 Uçak tipi ve kuyruk numarası
 Yolcu sayısı,
 Yemek sayısı,
 Özel durumu olan yolcular için kodlar ile belirtilen bilgilendirmeler yer almaktadır.
Özel yemek isteyen yolculara ilişkin bilgiler ise yolcunun ismi, koltuk numarası ve
istediği özel yemeğin kodu olarak tanımlanmaktadır. Yemek kodlarının bazıları
aşağıdaki gibidir:
Özel yemek kodlarının bazıları:
HNML : Hindistan yemeği
BBML: Bebek Yemeği
DBML :Diyabet Yemeği
KSML : Yahudi Yemeği
NSML : Tuzsuz Yemek
VGML :Vejetaryen yemek
SFML : Deniz Mahsulleri Yemeği
MOML : Müslüman Yemeği
CHML : Çocuk Yemeği
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LFML : Yağı az Yemek
AVML : Asya Tarzı Vejetaryen Yemek

5.1.3.1. Engelli Yolcular ile İlgili Bilgiler
Görme engelli yolcular uçaktaki diğer yolculardan önce uçağa bindirilir ve uçaktan en
son indirilirler. Bu yolcular acil çıkış kapılarından uzak ve uçuş ekibine yakın yerlerde
oturtulur. Bu yolculara ilişkin bilgiler uçuş ekibi bilgilendirme formlarında ya da kabin amiri
bilgilendirme raporunda yer alır. Görme engelli yolculara eşlik ederek onlara yardımcı olan
rehber köpekler "seeing eye dog" (rehber köpek) olarak adlandırılır. Her hava aracı için bir
görme engelli yolcu köpeği kabul edilir. Bu köpeklere koltuk verilmez. İşitme engelli
yolculara refakat eden yönlendirici köpeklere (hearing dog) uygulanan prosedür görme engelli
yolculara eşlik eden rehber köpekler ile aynıdır. Uçak içerisinde bu durumda iki yolcu ve
beraberinde iki rehber köpek olması durumunda bu köpeklerden yalnızca biri kabinde
taşınabilir. Her durumda diğer köpek uçak altında taşınmaktadır.

5.1.3.2. Hamile Yolcular ile İlgili Bilgiler
Hamile yolcuların hava aracı ile taşınması da özel kural gerektirir. Bu yolcular genelde
32. haftaya kadar seyahat edebilir. 28. haftadan sonra seyahat edebilmeleri için doktor raporu
gerekmektedir. Uçuştan 7 gün önce imzalanan raporlar geçerli olurken 8 gün önce imzalanan
raporlar geçerli olmaz. Bu yolcunun uçağa binişi ve inişinde diğer yolculardan öncelikli
olduğunu söylemek mümkündür. Hamile yolcular asla acil çıkış kapılarına oturtulmaz. Uçak
tipine göre yolcunun hamileliğini tehdit edebilecek koltuklara oturmaları sakıncalıdır. Bu
nedenle check-in esnasında hamile yolculara koltuk numarası verilirken özen gösterilir.
Ayrıca yeni doğum yapmış anneler ve 7 günlüğe kadar olan bebekler uçuş için kabul
edilmezler.

5.1.3.3. Bebek Yolcular ile İlgili Bilgiler
Seyahate başladığı anda 0-24 ay aralığında olan yolculardır. Bebek ücretlerine göre
biletlendirilerek ebeveynleri ile seyahat ederler. Bebek yolculara refakatçi olarak kabin
memuru temin edilmez. Uçağa kabul edilecek bebek, çocuk yolcu, hasta yolcu sayısı uçak
tipine göre farklılık gösterir. Rezervasyon işlemlerinde bu durumların belirtilmesi yer
hizmetlerinde check-in personelinin uygun yeri tahsis edebilmesi açısından önem arz eder.
Uçaklardaki bebek kemeri, bebek oksijen maskesi sayısı belirli miktardadır. Bebeklerin
arabaları uçak kapısına kadar ebeveyn eşliğinde getirilir ancak uçak içerisine değil uçak altına
konur ve varış meydanında ilk olarak bunlar uçak altından çıkartılır. Bu ekipmanlara bebek
arabası kılıfı, tekerlekli sandalye etiketi gibi tanımlayıcı göstergeler bağlanarak bu işaretler ile
kaybolmaları önlenir ve kolay ayrıştırılmaları sağlanır.

5.1.3.4. Çocuk Yolcular ile İlgili Bilgiler
2-12 yaş arası çocuk, çocuk yolcu olarak kabul edilir ve bu duruma göre
biletlendirilir. 7-12 yaş arası çocuklar ebeveynlerinin ve vasilerinin izni ile refakatsiz olarak
seyahat edebilmektedirler. Refakatsiz çocuk yolcu yer hizmetleri personeli ya da yer hostesi
tarafından ilgili uçuşun kabin amirine teslim edilir. Bu çocuk yolcunun ebeveynleri uçak
kalkana kadar havalimanında beklemek durumundadır. Varış meydanında da kabin amiri
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refakatsiz çocuk yolcuyu ilgili yer personeline teslim ederek bu meydanda çocuğu
karşılamaya gelenlere teslim edilir.

5.1.3.5.Ülkeye Kabul Edilmeyen Yolcular ile İlgili Bilgiler
Bir ülkeye girişine izin verilmeyen yolcular ise INAD (inadmissible) yolcu olarak
kabul edilir. Bu yolcu havalimanı varış noktasında bekletilir. Ülkeye kabul edilmediği için
ilgili personeller eşliğinde geldiği ülkeye gönderilir. Bu yolcu ile ilgili bilgilendirmeler varış
istasyonuna bildirilir. Ayrıca yolcu bilgisi kabin amiri bilgilendirme formunda yer alır. Bu
yolcunun da acil çıkış kapılarında oturmasına müsaade edilmez.

5.1.3.6. Sınır Dışı Edilen Yolcular ile İlgili Bilgiler
Bir ülkeye yasadışı yollarla girmiş ya da müsaade edilen kalış süresini doldurmuş sınır
dışı edilen yolcular Deportee yolcu olarak adlandırılmaktadır. Bu yolcuya ilişkin bilet
ücretleri aksi kurallar olmadıkça kişiyi sınır dışı eden ülke tarafından ödenir. Yolcu bilgisi
ilgili formlarda DEPA/DEPU olarak kodlanır. Acil çıkış koltuklarına oturtulmazlar. Bunların
haricinde diğer yolcularla benzer prosedürlere sahiptirler.

5.1.4. Yolculara Koltuk Tahsisi
Koltuk tahsis işlemlerinde de bir takım evrensel havacılık kuralları bulunmaktadır.
Bebekli yolculardan hamile yolculara, yaşlı yolculardan sınır dışı edilen yolculara kadar
birçok yolcu profili hakkında ayrıntılar dikkate alınarak yolculara seyahat süresince
oturacakları koltuk numaraları verilmektedir. Her koltuk bebekli yolculara tahsis edilemez.
Örneğin acil çıkış kapılarının olduğu koltuklara bebekli yolcu kabulü yapılmamalıdır. Checkin sırasında ilgili yer hizmetleri personeli koltuk tahsisi yaparken bir takım kurallara uygun
davranmaktadır.


Acil Durum Koltuklarının Tahsisinde Uyulması Gereken Kurallar

Acil durum kapılarında oturan yolcuların acil bir durum gerçekleştiğinde bu kapıları açarak
yolcuları bu kapılardan tahliye etmeleri beklenmektedir. Buradaki koltuk aralıkları diğer
koltuk aralıklarına göre daha geniştir. Buraları yolculara tahsis ederken bir takım kurallara
dikkat edilir. Acil durum çıkış kapılarındaki koltuklara yolcu kabulünde dikkat edilmesi
gereken unsurlar şu şekildedir:
 Acil çıkışlardaki koltuklara yolcu kabulü için bu yolcunun gerekli durumlarda bu
kapıyı açabilecek nitelikte fiziki olarak güçlü ve kabiliyetli olması gerekmektedir.
 Havacılık kuralları gereği bu koltuklara oturacak yolcunun İngilizce bilmesi istenir.
Böylece uçakta yabancı yolcu olması durumunda ortak dil olarak kabul edilen
İngilizce doğrultusunda yolcu tahliyesini hızlandıracaktır. Ayrıca o ülkenin dilini bilen
bir birey olması da arzu edilmektedir. Böylece uçaktaki yolcuların birçoğu ile rahat
iletişime geçebilir.
 İşitme ve görme duyularına sahip ve bu duyuları etkin şekilde kullanabilen bir yolcu
olmalıdır.
 Bebekli, çocuklu yolcu olmamalıdır.
 15 yaşından büyük olmalıdır.
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 Psikolojik ve ruhsal olarak yeterli olmalıdır.
 Tutuklu, Deporte ve Inad yolcu olmamalıdır.
 Yolcu beraberinde kabin içi taşınabilir canlı hayvan bulunmaması gerekir.
Kendisine acil çıkış kapılarındaki koltuklardan yer tahsis edilen yolcu uçuş
başlamadan önce bu koltuklarda oturma sorumluluğunu kabul etmediği takdirde bu durumunu
kabin ekibine bildirerek yerinin değiştirilmesini isteyebilir.


Ekip Koltuklarına Yolcu Kabulü

Bazı durumlarda özellikle yolcu sayısının yoğun olduğu ya da havayolu firması ve
ilgili kuruluşlarda çalışan kişilerin pass bilet diye tabir edilen genellikle ücretsiz bilet
kullanmak istediği durumlarda hava aracındaki kabin ekibine ait boş koltuklara da yolcu
tahsisi yapılabilir. Ancak böyle bir durumda karar yetkisi uçağın kaptan pilotundadır. Bu
nedenle yer hizmetleri personeli tek başına böyle bir işlem gerçekleştiremez.

5.1.5. Kural Dışı Hareket Eden Yolcular ve Kategorileri
Havayolu taşımacılığında bir takım hareket, davranış ve tavırlarından dolayı kural dışı
hareket eden yolcu olarak adlandırılan yolcular bulunmaktadır. Peki, kimlere kural dışı
hareket eden yolcu denir?





Can ve mal kaybına yol açabilecek,
Uçak ya da ekipmanlara zarar verebilecek,
Personelin görevini icra etmesine engel olacak ya da personelin iş performansını
düşürecek,
Yer ve uçak mürettebatının ve yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak
saldırgan, öfkeli, tehditkâr, çevresine rahatsızlık veren kişiler kural dışı hareket eden
yolcu olarak kabul edilirler. Kural dışı hareket eden yolculara ilişkin belirlenen
talimatlarda rahatsız edici hareketlerine ısrarla devam eden ve şiddete başvuran
yolcuların uçuş yapma hakları engellenebilir.
Kural dışı hareket eden yolcu kategorileri üçe ayrılmaktadır. Belirli bir
kategoride ele alınan kural dışı hareket eden yolcu bu istenmeyen hareketlerine devam
ederse bir sonraki kategoride kabul edilmektedir.
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KATEGORİ 1: Güvenlik güçlerinin müdahalesine
ihtiyaç duyulmadan sözlü uyarılar sayesinde kural
dışı hareket etmeyi sona erdiren yolcular bu
kategoride ele alınmaktadır.

Kategori 2: Sivil havacılık kurallarını ihlal etme,
personelin ve yolcuların can ve mal güvenliğini
tehdit
edecek
faaliyetlerde bulunma ve
1.kategoride ele alınan kural dışı hareketlerin sözlü
olarak uyarılmasına rağmen devam ettirilmesidir.
Kategori 3: Kategori 2'deki kural dışı hareketlerin
ısrarla devam ettirilmesi ve yolculara ya da
personele zarar verilmesidir. Güvenlik güçlerinin
müdahalesini
gerektirmektedir.
Personele
saldırma, uçak kaçırma girişimi, üzerinde bomba
olduğunu ifade etme gibi kural dışı hareketlerdir.
Şekil 12: Kural Dışı Hareket Eden Yolcu Kategorileri
Check-in İşlemleri Gerçekleştirilirken,
Kategori I Kural Dışı Hareket Eden Yolcu: Kural dışı hareket eden yolcu, personel
tarafından sözlü olarak uyarılır. Yapılan uyarı yeterli ise ilave bir işlem gerçekleştirilmez.
Kategori II Kural Dışı Hareket Eden Yolcu: İlgili personel, check-in işlemini durdurur ve
kural dışı hareket eden yolcu ile ilgili olarak İstasyon Müdürü/Şefine bilgi verir. Bu
bilgilendirme sonucunda İstasyon Müdürü/Şefinin verdiği iki ana karar türünün uygulanması
şu şekildedir.
1)Yolcunun uçuş işlemleri devam ettirilir ancak;
Kural Dışı Hareket Eden Yolcu hakkında Yer Olay Raporu doldurulmaktadır.
Boarding (uçağa alım) birimi konu ile ilgili olarak bilgilendirilir.
Yer hizmetleri personeli Yer Olay Raporu düzenlenmiş yolcu ile ilgili olarak uçağın
kaptanına ve kabin amirine bilgi verir.
2)Yolcu uçuşa kabul edilmeyecek ve uçuşu gerçekleşmeyecek ise;
Check-in personeli Kural Dışı Hareket Eden Yolcu ile ilgili olarak Yer Olay Raporu doldurur.
Yolcunun bagajı yolcuya iade edilir.
Yolcunun ilgili evraklarına olayla ilgili bilgilendirme notu düşülür. Yolcunun uçuş
kuponunun
üzerine
“KURAL
DIŞI
DAVRANIŞTAN
DOLAYI
TAŞIMA
REDDEDİLMİŞTİR" ifadesi yazılır ve bileti ile birlikte yolcuya teslim edilir.
Kategori III Kural Dışı Hareket Eden Yolcu: İlgili personel, check-in işlemini durdurur ve
kural dışı hareket eden yolcu ile ilgili olarak İstasyon Müdürü/Şefine bilgi verir.
İstasyon Müdürü/Şefi; Yer Olay Raporu düzenler.
Yolcunun uçuşu iptal edilir.
Güvenlik güçlerine haber verilir.
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Kural dışı hareket eden yolcunun yaptıklarına şahit olan yolcular ve personellerin güvenlik
güçlerine olayı anlatması istenir.
Kural dışı hareket eden yolcunun bagajı yolcuya geri verilir.
Yolcunun ilgili evraklarına olaya ilişkin bilgiler aktarılır. Yolcunun uçuş kuponunun üzerine
“KURAL DIŞI DAVRANIŞTAN DOLAYI TAŞIMA REDDEDİLMİŞTİR" ifadesi yazılır ve
bileti ile birlikte yolcuya teslim edilir.
Dış hatlarda gerçekleşen kural dışı hareketlere ilişkin olaylarda uçuşu iptal edilen yolculara
gerekli görüldüğü durumlarda pasaport ve gümrük işlemlerinde yardımcı olunur.

5.2. Bagaj İşlemleri
Bagaj; gerçekleştirilecek yolculukla ilgili olarak yolcu beraberinde olan ve yolcunun
giyimi, kullanımı, rahatlığı ve kolaylığı için gerekli özel eşyalar şeklinde ifade edilmektedir.
Bagajlar kayıtlı ve kayıtsız bagaj olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

5.2.1. Kayıtlı Bagaj
Yolcu biletine kaydedilen, bagajın alınması karşılığında yolcuya bagaj etiketi verilen
bagajdır. Yolcunun bagajı tamamen taşıyıcının sorumluluğu altına girmiştir.
Bazı durumlarda havayolu firması yolcu bagajını taşımayı kabul etmeyebilir:
 Kayıtlı bagaj; uçağı, yolcuları ve diğer yükleri tehlikeye düşürecek nitelikte ise,
 Bagaj, düzgün ve güvenli taşınmayı tehlikeye sokacak şekilde uygun
paketlenmemişse,
 Bagaj, hava aracının kalkış yaptığı, varacağı veya üzerinden geçtiği ülkelerdeki
kanunlar gereği taşınması yasak bir ürünü içeriyorsa,
 Bagajın ağırlığı veya şekli taşınmaya uygun değilse taşıma reddedilebilir.
 Ayrıca kayıtlı bagajın içinde kırılabilecek, bozulabilecek ürünler olması, değerli
eşyaları içermesi, tehlikeli maddelerin bulunması uygun olmayabilir. Bu gibi
durumlarda yolcuların bilgilendirilmesi gerekmektedir.

5.2.1.1.Bagajların Kontrolü
Check-in kontuarında gerçekleştirilen bagaj işlemlerine ilişkin süreç aşağıdaki gibi
gerçekleşmektedir:
İlk olarak yolcu bagajları tartılır ve kaç kilo geldikleri ortaya çıkar. Havayolu
firmasının yolcu başına ücretsiz olarak kabul ettiği bagaj kilosundan ağır gelen bagajlar için
ek ücret alınmaktadır.
Yolcu bagajında kırılabilecek, bozulabilecek bir bagaj olup olmadığı sorulmalıdır ve
bagajda tehlikeli madde olup olmadığı hususunda yolcudan teyit alınmalıdır.
İçerisinde hassas ve kırılabilecek bir ürün içeren bagajlara özel olarak hazırlanan
"kırılabilecek etiketi" takılır. Böylece kalkış ve varış meydanlarında bagaj taşıma ve uçağa
yükleme operasyonlarında bu bagajlardaki işareti tanıyan çalışanlar bu bagajların
elleçlenmesinde özen gösterirler.
Check-in kontuarında yolcu bagajlarına yapıştırılan barkotlu etiketler yolculuğa ilişkin
bilgileri içermektedir. Ayrıca yolcu ismini (soyadını) de içeren bu etiketler ile bagajlar, bagaj
taşıma bantlarından ilgili uçağa sevk edilirler. Varış meydanında ise uçaktan boşaltılan
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bagajlar bagaj alma alanlarına sevk edilir. Dönen bantlardan yolcular kendilerine ait olan
bagajları alırlar.

Resim 8: Havalimanı Bagaj Alma Alanı8
Bagajların üzerinde daha önceden yapılmış seyahatler sebebiyle kalan etiketler varsa
bunların yeni etiketleme yapılmadan önce mutlaka sökülmesi gerekmektedir. Bazı bagajlar
(bavullar, çantalar) yolculuk öncesinde hasarlı olabilir. Böyle bir durumu fark eden yer
hizmetleri görevlisi bu konu hakkında yolcuyu bilgilendirir ve bagaja hasarlı bagaj etiketi
takar. Check-in işlemleri sonucunda yolcuya uçuş kuponu ve bagaj etiketi verilir. Aktarmalı
uçuş yapacak yolculara bagajlarını hangi noktada (istasyonda) alacaklarının bilgisi mutlaka
yer hizmetleri personeli tarafından verilmelidir. Yolcuya hangi kapıdan ve saat kaçta uçağa
alınacağı bildirilmelidir. Bu işlemlerin ardından yolcuya uçuşa kabul edileceği kapı bildirilir
(uçuş kuponunda yazan) ve check-in bankosundaki işlemleri sona erer. Uçuş ekibinin
bagajlarına ekip etiketi işareti takılarak yolcu bagajlarından ayrılması sağlanır.

Resim 9: Bagajların Tartılması, Bagaj Etiketlerinin Yapıştırılması
8

www.backstage.tnp.sg adresinden alınmıştır.
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5.2.1.2. Bagajların Ağırlığı
Check-in sırasında tartılan bagajların ağırlığı uçak içerisinde alınan bilet tipine göre
değişmektedir. Ekonomi sınıf bilet ile VIP sınıf biletin sahip olacağı ücretsiz bagaj ağırlıkları
farklıdır. Ayrıca havayolu firmaları bagaj ağırlıklarını, uçağın taşıyabileceği yük kapasitesine
göre kendi politikası doğrultusunda belirleyebilir. İç hat ve dış hat taşıma faaliyetlerindeki
yolcu başına düşen ücretsiz bagaj ağırlıkları da farklıdır. İç hatlarda ekonomi sınıfında
genellikle 15 kg olan ücretsiz bagaj ağırlığı dış hatlarda 20 kg'dır. Okyanus ötesi ve uzun
menzilli uçuşlarda ücretsiz bagaj taşıma ağırlık hakları 20 kg'dan yüksektir. Yolcu
beraberindeki bagaj normalden ağır ise ilave bagaj ücreti alınır.

5.2.1.3.Bagaj Kuponu
Bagaj kuponları, yolcu bagajlarının üzerine yapıştırılır ve bagajın kime ait olduğunu
ve hangi uçuşa yönlendirileceğini gösterir. Bagaj kuponları bagajın kimliği niteliğindedir.
Bagaj Eşleştirme Sistemi olarak tanımlanan sistemde yolcu bagajının check-in noktasına
gelmesinden uçak kapısının kapanmasına kadar geçen sürede bagajın hangi konumda
olduğunu bilen sistemdir. Böylece bagajların yanlış yüklenmesi önlenmeye çalışılır. Ayrıca
yolcu-bagaj eşleştirmesi ile birlikte yolcusuz bagajın uçakta taşınmamasını sağlar. Bagaj
kayıplarının önüne geçmeye çalışır. Böylece müşteri memnuniyetini arttırarak sistem
kalitesini yükseltir. Bagajlara ilişkin bilgiler raporlanarak kayıt altına alınır. Check-in
yaptırıp bagajını teslim ettiği halde giriş kapısından uçağa gelmeyen yolcunun bagajı uçaktan
indirilir. Uluslararası literatürde bu işlem off-load bagaj olarak adlandırılmaktadır.

5.2.2. Kayıtsız bagajlar (El Bagajları)
Uçak içerisinde yolcunun kendi yanında taşıdığı bagaj kayıtsız bagajdır. Bu bagajların
taşınması yolcunun kendi sorumluluğundadır. Bu bagajlar hava aracındaki baş üstü
dolaplarına uygun bir şekilde yerleştirilir. Ayrıca koltuk altlarına da el bagajlarını
yerleştirmek mümkündür. Kabin içerisinde taşınabilecek bagajlara yönelik ağırlık ve içerik
kısıtlamaları bulunmaktadır. Kabinde taşınması yasak olan maddeler yolcu beraberinde kabul
edilmez. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak bagajlar da el bagajı olarak kabul edilmez.
El bagajlarının ebatları, ağırlıkları ve hacimleri havayolu firmalarına göre farklılık
gösterebilir. Özellikle Avrupa'da yaygın olan düşük maliyetli havayolu taşıyıcılarının kabin
içerisinde el bagajı taşıma kuralları daha katıdır. Buradaki amaç bu bagajlardan elde edilecek
gelirlerin, ilave bagaj ücretleri ile temin edilen hâsılatların artmasını sağlamaktır.

5.2.3.Bagaj Etiket Türleri
Bagajlara yapıştırılacak özel etiket türleri aşağıdaki gibidir:
Öncelik Etiketi: First Class ve Business Class sınıfında uçan yolcu bagajlarına takılır ve
öncelikli olarak indirilmesi ve uçağa bindirilmesi anlamlarını taşır.
Ağır Bagaj Etiketi: Normal bagaj ağırlığından ağır olan ve yükleme yapan çalışanları bu
konuda uyaran bagajlara takılır.
Grup Bagaj Etiketi: Grup olarak seyahat eden yolcuların bagajlarına takılır ve bu bagajları
diğer yolcu bagajlarından ayırır.
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Delivery at Aircraft Etiketi: Bebek arabası, tekerlekli sandalye gibi uçağa binmeden önce
yolcudan alınır ve ilk olarak bu bagajların uçak altından çıkartılıp yolcuya verilmesi sağlanır.
Mürettebat Bagaj Etiketi: Mürettebata ve uçuş ekibine ait bagajların diğer yolcu
bagajlarından ayrılmasını sağlayan etikettir.
İsim Etiketi: Tüm bagajlara yapıştırılan etikettir. Böylece kayıp durumlarında bagajın kime
ait olduğunu gösterir.
Kırılacak Bagaj Etiketi: Kırılacak bagajlara takılan etikettir. Taşınması ve uçağa yüklenmesi
esnasında özel önem gösterilmesi gereken bagajlara yapıştırılır.
Refakatsiz Çocuk Etiketi: Refakatsiz yolculuk yapan çocukların bagajlarına takılır.
Canlı Hayvan Etiketi: Canlı hayvan taşınan kafesleri diğer bagajlardan ayıran etikettir.
El Bagaj Etiketi: Kabinde taşınacak el bagajlarına takılan etikettir.

5.2.4. Bagaj Taşıma Kurallar
Bagaj taşıma kurallarını aşağıdaki başlıklar altında özetlemek mümkündür.
Ücretsiz Taşınabilecek Bagajlar: Bebek taşıma sepeti, bebek arabası, tekerlekli sandalye,
tıbbi malzeme gibi istisnai ürünler uçak altı bagajda ücretsiz taşınır ve bu bagajları
tanımlayıcı özel işaretler takılmaktadır.
İlave Ücrete Tabi olan ya da Özel Kurallar ile Taşınan Bagajlar
 Canlı hayvan
 Diplomatik bagaj
 Kırılabilir eşyalar
 Değerli eşyalar
 Müzik aletleridir.
Kabinde Taşınması Kabul Edilmeyen Bagajlar
 Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak bagajlar,
 Havayolu ile taşınması esnasında zarar görebilecek bagajlar,
 Paketlenmesi düzgün yapılmayan bagajlar, ağırlık ve hacmi sebebiyle kabinde
taşınmaya uygun olmayan bagajlar, baş üstü dolaplarına ve koltuk altına
yerleştirilemeyecek bagajlar,
 Taşınması kanunlar gereği uygun olmayan bagajlar ile ilgili olarak havayolu firması
uçuş süresince bu bagajları kabinde taşımama hakkına sahiptir.
Kabin İçerisinde El Bagajlarında Bulunmaması Gereken Maddeler
El bagajlarında bulunmaması gereken maddeler kabin içerisinde taşınmazlar. Check-in
esnasında yolcu uyarılır ve bu bagajı el bagajından çıkartıp eğer uçak altında taşınmasına izin
veriliyorsa uçak altı kayıtlı bagaj ile seyahatine devam etmesi istenir. Yolcu el bagajında
tehlikeli bir maddenin olduğunu check-in esnasında beyan etmese dahi bu durum uçağa
girmeden önce gerçekleşecek X-Ray kontrollerinde ortaya çıkacaktır. Bu maddeler şu şekilde
sıralanabilir:
 Kesici, delici, sivri uçlu silahlar, silahlar ve mermiler,
 Bisiklet zinciri, cop gibi saldırı aletleri,
 Çakmak, kibrit, tırnak makası, spreyler,
 Tehlikeli maddelerdir.
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Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına ilişkin kurallar çok ayrıntılıdır. Bu
nedenle yer hizmetleri şirketleri bu konular hakkında kendi verdikleri eğitimlerde yer
hizmetleri personellerini bilgilendirmektedir.

Resim 10: El Bagajı Kısıtlamaları9

5.2.5.Yolcu Hizmetlerine İlişkin Hazırlanan Raporlar ve Belgeler
Yolcu hizmetlerinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporlar ve belgeler
hazırlanarak ilgili birimlerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Özellikli yolculara ilişkin
bilgilerin hazırlanan raporlar ve dokümanlar ile kabin ekibine sunulması gerekmektedir.
Yolcu listesi ve kabin amiri bilgilendirme formu bu dokümanlara örnek gösterilir.
Yolcu Manifestosu ( Yolcu Listesi )
Check-in işlemlerini tamamlamış yolculara ilişkin bilgiler bu listede gösterilmektedir.
Bu listede yer alan bilgiler şu şekildedir:
 Uçuş numarası,
 Uçuş tarihi,
 Uçuşun gerçekleşeceği havalimanı,
 Varış havalimanı,
 Yolcu adı-soyadı ve cinsiyet bilgileri,
 Uçaktaki bebek sayısı, çocuk yolcu sayısı,
 Bagaj ve yolcu sayısı gibi bilgilerdir.
Kabin Amiri Bilgilendirme Formu
Kabin amiri bilgilendirme formunun hazırlanmasındaki amaç, uçuşa dahil olacak özel
durum gerektiren yolculara ilişkin bilgilerin raporlanarak kabin amirine teslim edilmesi ve bu
yolculara gerekli ayrıcalık ve özenin gösterilmesidir.
9

SHGM internet sitesinden alınmıştır.
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Check-in alanındaki yer hizmetleri personeli olan kontuar görevlisi yolcu
manifestosunu hazırlar. Bu işlemin ardından kabin amiri bilgilendirme raporunu düzenler.
Yolcu listesinde yolculara ilişkin standart ve genel bilgiler yer alır. Ancak kabin amiri
bilgilendirme formunda özel istekleri ya da durumları olan yolculara ilişkin bilgiler
mevcuttur. Rezervasyon ve bilet satış işlemlerinde bu gibi özel bilgilerin kayıt altına alınması
ile check-in esnasında kullanılan bilgi teknolojileri sayesinde bu belgelerin hazırlanması daha
kolay gerçekleşmektedir.
Bu raporda (formda) uçuş tarihi, havalimanı, uçuş kapısı ve uçuş saati gibi genel
bilgilerin yanı sıra bir takım özel bilgiler de yer almaktadır. Bu bilgiler aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
 Özel yemek isteyen yolcular, bu yolcuların koltuk numaraları, istedikleri özel yemek
kodları istediği yemek türü, bu yolcuların adı-soyadı,
 Uçakta engelli yolcu var ise bu yolcuların koltuk numaralı, engelini gösteren kodlar,
isimleri,
 Uçakta refakatsiz yolculuk yapacak çocuk yolcu var ise (UM YOLCU-Boyunlarına
yolculuk bilgilerini içeren şeffaf bilgilendirme dosyası asılan yolculardır) bu
yolcuların yaşları, koltuk numaraları,
 Evcil hayvanı olan yolculara ilişkin bilgilendirmeler,
 Transfer yolculara ilişkin bilgilendirmeler,
 Özel istek ve durumlara ilişkin bilgilendirmeler yer almaktadır.
Bu formlarda yer alabilecek kısaltma ve kodlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir:
WCHR: Uçak ve terminal arasında tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan yolcuları,
WCHS: Yalnızca kabinde yürüyebilen bunun haricinde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan
yolcuları,
WCHC: Her koşulda tekerlekli sandalye kullanması gereken yolcuları,
PETC: Kabin içerisinde evcil hayvan taşıyan yolcuları,
DEPO: Sınır dışı edilen yolcuları,
VIP: Çok önemli kabul edilen yolcuları,
CIP: Ticari olarak önemli kabul edilen yolcuları,
STCR: Sedyeli taşınacak yolcuları,
AVI: Canlı hayvanları,
EAT: Yiyecek malzemelerini,
PER: Kolay bozulabilen kargoyu,
HUM: Tabut içinde taşınan cenazeyi,
DELAYS: Gecikmeyi ifade eden kısaltma ve kodlamalardır.

5.3.Uçağa Kabul İşlemleri (Boarding)
Yolcuya check-in sürecinde takdim edilen ve uçağa giriş bilgilerini ve yolcu bilgilerini
içeren belgeye uçuş kuponu denir. Bu belge olmadan uçağa yolcu kabul edilemez. Check-in
işlemini yaptıran yolcu uçağa biniş hakkı kazanmış demektir. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi
ile birlikte internetten yapılan check-in hizmetlerinde yolcu eğer uçak altına yüklenecek
bagajı yoksa check-in kontuarına uğramadan direkt olarak internetten yaptırdığı check-in
sonucu kendi oluşturduğu belge ile (biniş kartı) uçak kapısından kimlik beyan ederek uçağa
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girebilir. Ancak bu yolcunun el bagajı haricinde uçak altı bagajı var ise mutlaka check-in
kontuarına uğrayarak bagajını burada teslim etmesi gerekir. Bazı akıllı telefonların mobil
biniş kartı uygulamaları ile oluşturulan uçuş kuponları ve check-in işlemleri ile de yolcu
uçağa alınabilir. Burada önemli olan nokta yolcunun sadece el bagajının olmasıdır. Mobil
barkodun uçağa giriş kapısında ilgili cihazlara okutulması gerekmektedir. Aslında yolcu
hizmetlerinde check-in ve boarding (uçağa alım işlemleri) faaliyetlerinin amacı yolculara
ilişkin uçuş bilgilerinin toplanması ve uçuş emniyetinin sağlanmasıdır.

Resim 11: Mobil olarak yapılan Uçağa Kabul Kontrolü10
Check-in faaliyetlerinin tamamlanması ile birlikte yolcular gerekli kontrol
alanlarından geçerek uçağa giriş yapacakları boarding alanlarına çağrılır. Havalimanının
teknik konfigürasyonlarına göre uçağa biniş işlemleri gerçekleştirilir. Terminale yanaşan hava
araçlarına binişler körükler ya da yolcu merdivenleri ile yapılmaktadır. Açık alanda park eden
hava araçlarına yolcular cow-bus adı verilen apronda yolcu taşıyan otobüsler ile sevk edilir.
Genellikle rötar ya da iptal olmaması durumunda uçağın boarding (yolcu alımı) için hazır
olmasının ardından boarding başlar. Yolcular sıraya girerek uçağa biner. Hamile, hasta,
engelli yolcular uçağa diğer yolculardan önce binmelidir. Yolcular; biniş kartları, biniş
barkotları kontrol edilerek uçağa alınırlar. Uçuş kuponunda yazan isim ile yolcu
kimliğinde/pasaportunda yazan isim aynı olmalıdır. Böylece uçağa binen yolcuların sayısı
kolaylıkla belirlenebilir. Uçağa geç kalan yolcular son çağrı olarak anons edilir. Uçağa
gelmemeleri durumunda bagajları uçaktan indirilir.

10

corporate.airfrance. com adresinden alınmıştır.
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Resim 12: Boarding11
Boarding noktasındaki
gerekmektedir:











yer

hizmetleri

personelinin

aşağıdakileri

bilgileri

bilmesi

Sefer sayısı ve hava aracının varış noktası,
Özel yolcu bilgileri,
Check-in tamamlanmış yolcu sayısı,
Özel yolculara ilişkin bilgiler,
Kapı numarası, park pozisyonu,
Transit yolculara ilişkin bilgiler,
İnternet aracılığı ile ya da mobil olarak check-in yaptırmış yolcu bilgileridir.
Ayrıca uçağın ön ve arka kapılarının aynı anda kullanılması durumunda ilk 15 sırada
oturan yolcular ön kapıdan, daha arkada oturan yolcular arka kapıdan alınmalıdır.
Böylece zamandan tasarruf sağlanarak yolcuların koltuklara yerleşimi daha kolay
gerçekleşecektir.
Bir uçağı kapatmak için check-in yaptırmış, uçağa alımdan (boarding) geçmiş ve uçak
içerisindeki yolcu sayılarının eşit olması gerekmektedir.

Resim 13: Uçağa Giriş Kapısı12

5.4.Seyahat Dokümanları
5.4.1. Pasaport
Bir ülkenin yetkili makamlarınca vatandaşlarına veya vatandaşlığına geçmiş kişilere
ya da bir başka ülkenin vatandaşı iken sığınma hakkı verilen kişilere ülke sınırlarından
diğerlerine geçme hakkı sağlayan belgedir. Bir vatandaşın ülke dışında seyahat edebilmesi
için pasaport alması gerekmektedir.
11
12

www.milepoint.com adresinden alınmıştır.
www.airliners.net adresinden alınmıştır.
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5.4.1.1.Pasaport Türleri
Normal Pasaport: Her ülke vatandaşına verilebilecek, herkesin yararlanabildiği pasaporttur.
Resmi, Servis veya Özel Pasaport: Hükümet görevlilerine verilen pasaporttur.
Birleşik Aile Pasaportu: Aile üyelerinin tümünün ya da birkaçının kullandığı ortak
pasaporttur. Pasaport hangi aile üyesinin üzerine ise yalnız o kişi tek başına seyahat edebilir.
Diğer üyeler pasaportun üzerine olduğu kişi ile birlikte seyahat eder.
Diplomatik Pasaport: Dış ülkelerde görev yapan dış işleri konsolos ve diplomatların
kullandıkları pasaportlardır. Bu kişilerin uluslararası kurallar gereği ayrıcalıkları
bulunmaktadır.
Geçici Pasaport: Pasaportun verildiği ülkede oturma izni olan ancak vatandaşlığa henüz
geçmeyenlere verilen pasaporttur.
Haymatlos pasaport: Vatandaşlığını kaybetmiş kişilere ya da kendi istekleri ile
vatandaşlıktan çıkanlara verilen pasaporttur. Bu kişilere pasaport veren ülke hariç diğer tüm
ülkelere girişlerinde konsolosluk vizesi gerekmektedir.
Çocuk Kimlik Kartı: Bazı ülkelerin çocuklar için kullandığı pasaport benzeri kartlardır.

5.4.1.2.Türkiye'deki Pasaport Türleri
Diplomatik Pasaport: Kapağı siyah olan pasaporttur. Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM
üyeleri ve bakanlar kullanır.
Hususi Damgalı Yeşil pasaport: Devlette çalışan memurlara belli bir kademe ve dereceye
ulaşınca ya da belirli bir hizmet süresini doldurunca verilen pasaporttur. Bu pasaporttan
çalışan memurun aile bireyleri ( eş, çocuk) de faydalanabilir. Birçok ülke bu pasaporta sahip
kişilerden vize istememektedir. ABD, İngiltere gibi bazı devletler yeşil pasaporta da vize
istemektedir.
Hizmet Damgalı Gri Pasaport: Bu pasaport diplomatik ve hususi damgalı yeşil pasaport
almaya hak kazanamayan, ancak çalıştığı kurumda görevi nedeniyle yurtdışında
görevlendirilen devlet memurlarına yurtdışında bulundukları süre için verilen görev
pasaportudur. Bu pasaporttan eş ve çocuklar da faydalanabilir.
Umuma Mahsus Bordo Pasaport: Yukarıdaki özelliklere sahip olmayan T.C. vatandaşlarının
kullandığı pasaport türüdür.
Aile Pasaportu: Eski Türk pasaportlarında 18 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinden
birinin pasaportuna kayıtlı olmasıdır. Fakat bu durumda seyahat edecek ebeveynin yanında
mutlaka refakatçisi olmak zorundadır. Yeni pasaportlarda refakat hanesi yoktur. Bebekler
dâhil herkese ayrı pasaport çıkarılmaktadır.
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Pasaport kontrolünde ilgili personellerin dikkat etmesi gereken birtakım kurallar mevcuttur.
Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir:
• Pasaporttaki isimle biletteki veya rezervasyondaki isim karşılaştırılmalıdır.
• Pasaporttaki fotoğraf ile check-in’e gelen yolcunun özelliklerinin uyması (göz
rengi, ten rengi burun ve dudaklar) kontrol edilmelidir.
• Pasaportun geçerlilik tarihi kontrol edilir.
• Yolcunun milliyetine göre gideceği ülke için vize gerekip gerekmediği kontrol edilir.
• Vize gerekip gerekmediği ve vizenin geçerliliği ve giriş sayısı kontrol edilmelidir.
• Pasaportta bazı ülkeler için sınırlama olup olmadığı kontrol edilmelidir.
(Beyrut’a gidecek olan yolcuların pasaportunda İsrail’e gittiğine dair kaşe olmaması gerektiği
gibi-Yunanistan’a gidecek yolcunun pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne
gittiğine dair kaşe olmaması gibi)
• Pasaportta hamilinin imzasının olması zorunludur. Yoksa yolcuya check-in ya da
boarding sırasında mutlaka imzalatılmalıdır.

Resim 14: Türkiye'de Kullanılan Pasaport Türleri13

5.4.2.Vize ve Türleri
Gidilmek istenen ülkeye giriş yapabilmek için o ülkenin konsolosluğundan belirtilen tarihler
için alınan o ülkeye giriş iznine vize denir. Ülkeler arası yapılan ikili anlaşmalarla bazı ülkeler
birbirinden vize istememektedir. Bu durumda sadece pasaportla bu ülkelere giriş yapılabilir.
Eğer gidilecek ülke vize talep ediyorsa mutlaka vize almak gerekir yoksa ülkeye giriş
yapılamaz. Yukarıda belirtilen pasaport türlerine göre de bu durum değişmektedir. Diplomatik
Pasaport, Hususi Damgalı Yeşil Pasaport ve Hizmet Damgalı Gri Pasaport birçok ülkeye
girişte vize istenmemektedir. Bunların dışındaki pasaportlar için vize alınması zorunludur.
Vizeler türlerine göre değişmektedir. Genel olarak vize türleri aşağıda belirtilmiştir:

13

EGM internet sitesinden alınmıştır.
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Transit Vize: Çıkış yapılan ülkeden üçüncü bir ülkeye gidiş için ikinci bir
ülkeden geçiş yapılacaksa ikinci ülkeden üçüncü ülkeye geçiş için alınan
vizeye transit vize denir.
A Tipi 24 Saatlik Vize: Ülkeye giriş hakkı tanımayan, havalimanı için geçerli
olan vizedir. Yolcuların seyahatlerine 24 saat dâhilinde devam etmeleri ve
biletlerinin olması gerekmektedir. Yolcular havalimanı hava tarafında transfer
olacağı uçağı beklerler.
Turistik Vize(C Tipi): Turistik ya da iş amaçlı verilen vizedir. Tüm üye
ülkelerde ve schengen geçen ülkelerde kabul edilmektedir.
Uzun Süreli Vize (D Tipi): Kişiye eğitim, çalışma gibi nedenlerden dolayı
uzun süreli verilen vizedir. Oturum müsaadesi almak için gereken özellikleri
sağlayan kişilere D vizesi verilebilir.
Schengen Vizesi: Schengen vizesi Avrupa kıtası ülkelerinde yapılan
anlaşmalar neticesinde serbest seyahat imkânı tanır. Hangi ülkeden Avrupa'ya
giriş yapılacaksa o ülke konsolosluğundan Schengen vizesi alınır. Schengen
vizesi alındıktan sonra ilk giriş yapılan ülkenin ardından gidilecek diğer
schengen ülkelerine girişte ayrı vize almaya gerek yoktur. İngiltere, Avrupa
Birliği üyesi olsa da schengen vizeyi kabul etmemektedir. Avusturya, Belçika,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya,
İsveç, İsviçre, Liechtenstein schengen vizesinin geçerli olduğu ülkelerdir.

5.5.Yolcu Hizmetlerine İlişkin Örnek Olaylar
İstanbul’dan Antalya’ya gitmek isteyen bir kişi internetten, seyahat acentesinden ya da
çağrı merkezinden biletini alabilir. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte internetten bilet
satışından öte online check-in bile yapılmaktadır. Online olarak check-in yapan yolcu
internetten yerini seçerek ya da otomatik olarak bu yere atanarak uçak içerisindeki yerini
belirlemiş ve boarding (biniş) kartının çıktısını ya da mobil kodunu almış demektir. O hâlde
bu yolcu internetten aldığı çıktı ile havalimanına vardığında ilk güvenlik aramasından geçerek
elindeki boarding pass (uçuş kuponu) ile ikinci güvenlik arama alanına girebilir. Bir yolcunun
yanında bulundurması gereken en önemli unsur onun Nüfus cüzdanıdır. Bu kimlik belgesi
yanında yoksa ehliyet ya da pasaportu ile ikinci güvenlik noktasından geçebilir Ancak dış hat
uçuşlarda mutlaka kimlik gösterilmesi gerekir. Biz örneğimizi internetten check-in yaptırmış
ve bagajı olmayan bir yolcu üzerinden devam ettirelim. Bu yolcumuz ikinci güvenlik
noktasından da geçerek ilgili panolardan ve bilgilendirme anonslarından Antalya uçağının
hangi kapıdan yolcu alacağını görerek ilgili kapıya yönelmektedir. 208A numaralı kapıdan
Antalya uçuşu için bekleyen yolcular Boarding time (uçağa yolcu alma zamanı) başlayınca
uçağa binmek için sıraya girerler. Burada ilgili belgelerini ve kimlik belgelerini yer hizmetleri
personeline göstererek kendilerine verilen uçuş kuponu parçaları ile uçak içerisinde yerlerine
yönelirler. Uçuş kuponlarının barkotlu olan bölümü uçağa girişte yer hizmeti personelinde
kalır ve bu belgeler ile gelen yolcuların ve yolcu sayılarının kontrolü sağlanır. Bu uçak
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Antalya Havalimanı’na indiğinde bagajı olmayan yolcumuz direkt olarak havalimanından
ayrılabilir.
Bir başka örneğimizi tekrar iç hatlarda uçmak isteyen ancak internetten koltuk seçimi
ve ilgili işlemleri yaptırmamış birden faza bagajı olan bir aile üzerinden devam ettirelim.
Demir ailesi İstanbul’dan Van’a gitmek için acente üzerinden bilet satın almıştır. Uçağın
kalkış saatinden en az 45- 60 dakika önce yolcuların havalimanına gelmesi havayolu firmaları
tarafından tercih edilmektedir. Bu sebeple Demir ailesi havalimanı ve kent merkezi arasında
ulaşım hizmeti veren yer hizmetleri kuruluşunun otobüsleri ile 60 dakika öncesinde
havalimanına ulaşmıştır. İlk güvenlik kontrolünden geçen aile bilet satın aldıkları havayolu
firmasının kontuarına doğru yönelmiştir. Bu kontuarın nerede olduğunu ilgili panolardan
incelemiş ve havalimanı personeline sormuştur. Kontuar (check-in yapılan, koltuk numarası
ve uçağa biniş belgesi verilen ve bagajların uçağa yüklenmek üzere bir bant ile belirli bir
alana götürüldüğü alan) alanına geldiklerinde aile üyeleri biletlerini ve kimlik belgelerini
çıkartıp yer hizmetleri personeline vermiştir. Yer hizmetleri personeli biletleri ve kimlikleri
kontrol ederek aileye uçak içerisinde uygunsa yan yana koltuk numaraları tahsis etmiştir.
Kabine alınabilecek el bagajları haricindeki bavullarını bant üzerine koymalarını isteyerek bu
bagajları tartmıştır. İç hatlarda yolcu başına bagaj genellikle 15 kg’dır. Demir ailesinin
bagajları 25 kg gelmiştir. Bagaj kilosu aşımı olmadığı için bagaj taşıtmak için ekstra bir ücret
ödemelerine gerek kalmamıştır. Yer hizmetleri personeli bagajlarına kendilerine ait olduğunu
ve gideceği hava aracını belirten etiketleri yapıştırarak bu bagajları şut altına (bagajların
gidecekleri uçaklara göre ayrıştırıldığı alan) yönlendirmiştir. El bagajlarına da gerekli
görülmesi hâlinde kabin bagajı etiketi yapıştırarak uçağa biniş kartlarını teslim etmiş ve ikinci
güvenlik kapısından geçerek ilgili uçuş kapısına gitmelerini söylemiştir.
Demir ailesi ikinci güvenlik noktasından geçerken güvenlik görevlileri çantalarında
uçağa alınmayacak çatal-bıçak takımı olduğunu fark etmiştir. Demir ailesinin böyle bir
durumda iki alternatifi vardır. Birinci alternatif arkadaşlarına götürmek üzere aldıkları bu
çatal-bıçak takımı havalimanında çöpe atmak ya da tekrar check-in kontuarına giderek el
çantalarından birinin içine koyarak uçak altı bagaja göndermektir. Uçağın kalkmasına daha
vakitleri olduğunu anlayan aile tekrar check-in kontuarına giderek yanlarındaki bir el
çantasına bu ürünleri koyarak uçak altı bagaja gönderilmesini sağlamıştır. Bu işlem ile birlikte
tekrar hemen ikinci güvenlik noktasına gelmişler ve ilgili aramada yanlarındaki 1 litre suyu
içeri sokamayacakları, (güvenlik nedeniyle ikinci kontrollerden içeri 100ml üzerinde sıvı,
yanıcı patlayıcı maddeler sokulmamaktadır) eğer isterlerse içerideki yiyecek-içecek
alanlarından su alabilecekleri ifade edilmiştir. Bu durumda yanlarındaki suyu güvenlik
noktasında çöpe atan aile uçuş kartlarını ve kimlik belgelerini de göstererek ikinci güvenlik
noktasından sorunsuz bir şekilde ayrılmıştır.
İlgili panolardan uçuş kapılarının 104B olduğunu gören aile bu kapıya doğru hızlı
adımlarla ilerlemiştir. Boarding time’ın (uçağa yolcu alma zamanı) başlamış olduğunu
görerek kimlik belgeleri ve bagaj teslim ettikleri noktadan aldıkları boarding passı (uçuş
kuponları) hazırlayarak uçağa binmek için sıraya girmişlerdir. İlgili yer hizmetleri personeli
uçuş kuponlarında yolcuların bilgilerini ve uçağa geldiklerini gösteren bölümü kopartarak
koltuk numarasının yazılı olduğu alanı yolcuya kimlik belgelerini kontrol ederek teslim
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etmiştir. Havalimanı yoğunluğundan dolayı uçak apronda açık alana park etmiştir. Yolcular
otobüse binerek hava aracına doğru yola çıkmıştır. 5 dakikalık yolculuğun ardından yolcu
merdivenleri ile uçağa geçen aile uçuş kuponlarında yazılı olan koltuklara oturarak güzel bir
yolculuğun tadını çıkarmak için sabırsızlanmaktadır.
Demir ailesinin bu yolculukta dikkatini çeken olaylar ise şu şekildedir:
 Bebekli yolcuların bebek arabaları uçak kapısına girmeden önce alınmakta ve
inerken ilk olarak sahibi olan yolculara verilmektedir.
 Uçağa geç kalan bir aile ise güvenlik noktalarındaki sırayı beklememek için
öncelikli yolcu kuponu ile uçağa yetişmiştir.
 Bir başka yolcu ise bagajında hassas bir eşya olduğunu söyleyip bagajının
dikkatli taşınması gerektiğini gösteren özel bir etiket yapıştırılmasını
istemiştir.
 2A numaralı koltukta oturan yolcu ise hasta olduğu için uçağa diğer
yolculardan önce tekerlekli sandalyede taşınmıştır.
 Uçakta servis edilecek ikramlar özel bir araçla yolcular uçağa alınmadan önce
uçağa yüklenmiştir.
 Check-in yaptırıp uçuş kuponu alan bir yolcu ise son çağrılara rağmen uçağa
gelmeyince bu yolcunun uçak altı bagajdaki bavulu uçaktan indirilmiştir.
Bunun sebebinin ise güvenlik nedeniyle uluslararası bir kural olan yolcu-bagaj
eşleşmesi olduğu ifade edilmiştir.
 Havanın karlı olması nedeniyle uçak yerde hareket ederken piste çıkmadan
önce özel bir makine ile uçağın gövdesi ve kanatlarına bir sıvı sıkılarak kalkış
aşamasında kanatların buz tutmasının önleneceğinin anonsu yapılmıştır.
Duru ailesi bayram tatillerini geçirmek için ABC Havayolu firmasının internet
sitesinden İtalya’nın Roma şehrine gitmek için bilet satın almıştır. Dış hat uçuşlar için internet
üzerinden check-in işlemi olmaması sebebiyle (pasaport kontrolünün olması-vize
kontrollerinin yapılması havalimanında kontuardaki işlemleri gerekli kılar) Duru ailesi
AB1866 sefer sayılı Roma uçuşlarını gerçekleştirmek için İstanbul Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar terminaline uçuş saatinden 2 saat önce gelmişlerdir. Yurt dışı çıkışlarda çıkış pulu
alınması gerekliliği olması sebebiyle yolcu sayısı kadar çıkış pulu dış hatlarda ilgili birimden
satın alınmıştır. Yolcu başına çıkış pulu alınması ve pasaport kontrolünde ilgili polislere bu
çıkış pulunun gösterilmesi zorunludur. İlk güvenlik noktasından geçen aile dış hatlar
terminalinde bagaj ve uçuş işlemlerini gerçekleştirmek için ABC Havayolları dış hat uçuş
kontuarına yönelmiştir. Burada Duru ailesinin pasaportları, biletleri ve kimlikleri yer
hizmetleri personeli tarafından kontrol edilmiştir. Bagajlar banda konulmuş ve tartıldıktan
sonra valizin taşıma hakkından 5kg fazla geldiği saptanmıştır. Kg başına ilave bagaj ücretini
ödemek üzere bilet satış gişesine yönelen aile burada ilave bagaj ücretinin ödendiğini gösteren
fatura ile tekrar kontuara gelerek bagaj işlemlerini ve uçuş kuponu işlemlerini tamamlamış ve
el bagajları ile birlikte pasaport kontrol noktasına yönelmişlerdir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan alandan pasaport noktasına geçerek
pasaport kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Pasaport kontrolünün gerçekleştirilmesinin ardından
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ikinci güvenlik aramasından geçerek gümrüksüz alanda yer alan mağazalardan birkaç ufak
hediyelik eşya ve parfüm satın alan Duru ailesi, uçuş kuponlarında yazan uçuş kapısına doğru
gitmişlerdir. Uçuş kuponundan yazan 404A numaralı kapıda Bremen şehrine gidecek hava
aracını bekleyen yolcuların olduğunu görünce yapılan anonsları dikkatlice dinlemiş ve uçuş
kapısı ve saatlerinin yazılı olduğu ekranlardan kendi uçaklarına ilişkin bilgileri kontrol
etmişlerdir. AB1866 sefer sayılı uçuşlarının uçuş kapılarının değiştiği anonsu ile birlikte yeni
uçuş kapılarına geçmişlerdir. 401B numaralı uçuş kapısında beklerken uçuş kuponu alan
ancak uçuş kapısını bulamayan ve geç kalan yolcular için son çağrı anonsları yapıldığını
duymuşlardır. Uçak daha yolcu almadan önce terminal camından uçağı izleyen aile hasta bir
yolcunun özel bir araçla diğer yolcular alınmadan apron alanından uçağa bindirildiğini
görmüştür. Yer hizmetleri personellerinin uçuş kapısına gelmesi ve uçağa yolcu alımını
başlatması ile sıraya giren aile üyeleri pasaport ve uçuş kuponlarını göstererek önceki
örneklerde olduğu gibi uçuş yerlerini belirten kupon parçaları ile körüklü tünelden uçağa
ulaşmışladır. Şimdi heyecanla uçağın kalkmasını beklemektedirler.
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Uygulamalar
Yolcu hizmetleri faaliyetlerini açıklayınız.
Bagajların kontrolü ile ilgili uygulamalar neden önemlidir?
Yolcu hizmetlerinde kullanılan belge ve dokümanları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Bagaj etiket türlerine örnekler veriniz.
2) Check-in işlemlerinin amaçları nelerdir?
3) Uçağa yolcu alımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

126

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yolcu ve bagaj hizmetleri faaliyetlerinin amaçlarını ve uygulama
yöntemlerini ele alınmıştır. Check-in işlemlerini, bagaj işlemlerini, uçağa alım işlemlerini
inceleyerek yolculara ilişkin verilen hizmet türlerinin detayları incelenmiştir. Özel hizmet
gerektiren yolculara ilişkin genel bilgiler değerlendirilmiştir. Uçuş operasyonlarını
gerçekleştirmek için terminal tarafında yapılan işlemler ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Kural
dışı hareket eden yolcu kategorilerinden ve bu yolculara yönelik yapılacak işlemlerden
bahsedilmiştir. Pasaport ve vize kavramları açıklanmış ve bu dokümanların türlerinden
bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yolcunun havayolu ile seyahatini gerçekleştirmesi için,
belirlenmiş kalkış saatinden belirli bir süre önce bilet ve bagaj işlemlerini yaptırması
faaliyetleridir?
a) Uçağa giriş
b) Check-in
c) Check-out
d) Bagaj planlaması
e) Uçuş kuponu
2) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik güçlerinin müdahalesine ihtiyaç duyulmadan sözlü
uyarılar sayesinde kural dışı hareket etmeyi sona erdiren yolcuların bulunduğu
kategoridir?
a) 2.kategori kural dışı hareket eden yolcu
b) 3.kategori kural dışı hareket eden yolcu
c) 4.kategori kural dışı hareket eden yolcu
d) 1.kategori kural dışı hareket eden yolcu
e) Normal kategori kural dışı hareket eden yolcu
3) Aşağıdakilerden hangisi yolcu kabininde taşınmaz?
a) Kayıtsız bagajlar
b) El çantaları
c) İkram malzemeleri
d) Cenaze tabutları
e) Rehber köpek
4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yolcu listesi içinde yer almaz?
a) Uçuş numarası
b) Varış meydanı
c) Yolcu isimleri
d) Uçaktaki bebek sayısı
e) Uçuş planı bilgisi
5) Aşağıdakilerden hangisi uçağa yolcu alım noktasında görevli yer hizmetleri personelinin
bilmesi gereken bilgiler arasında yer almaz?
a) Sefer sayısı ve hava aracının varış noktası,
b) Özel yolculara ilişkin bilgiler
c) Check-in faaliyetlerini tamamlamış yolcu sayısı
d) Uçak kapı numarası
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e) Uçuş yüksekliği
6) Yolcunun uçuş saatinden önce havalimanına gelerek check-in kontuarına uğramasıdır.
Uçağa biniş kuponunun hazırlanması, bagaj etiketinin hazırlanması, bagajın yolcudan
alınıp uçağa yönlendirilmesi gibi işlemler burada yapılacaktır. Yolcu kategorisine göre
yeni kontuar alanları açılarak yer hizmetleri personelleri bu yolculara yönelik hızlı checkin hizmeti verir. Yukarıda anlatılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüzyüze Check-in
b) SMS Check-in
c) Online Check-in
d) ATB Check-in
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi kabin amiri bilgilendirme formunda yer alan deniz mahsulleri
yemeğinin kısaltılmış kodudur?
a) DBML
b) KSML
c) NSML
d) VGML
e) SFML
8) “ İlgili personel, check-in işlemini durdurur ve kural dışı hareket eden yolcu ile ilgili
olarak İstasyon Müdürü/Şefine bilgi verir. İstasyon Müdürü/Şefi; Yer Olay Raporu
düzenler. Yolcunun uçuşu iptal edilir. Güvenlik güçlerine haber verilir.” Açıklamadaki
uygulama hangi kural dışı hareket kategorisi yolcusu için gerçekleştirilmektedir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
9) Aşağıdakilerden hangisi ilave ücrete tabii olan ya da özel önem gerektiren bagajdır?
a) Canlı hayvan
b) Diplomatik bagaj
c) Kırılabilir eşyalar
d) Değerli eşyalar
e) Hepsi
10) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi tabut içerisinde taşınan cenazeyi belirtmektedir?
a) VIP
b) CIP
c) STC
d) HUM
e) BABL

Cevaplar:1)b, 2)d, 3)d, 4)e, 5)e, 6)a, 7)e, 8)c, 9)e, 10)d
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6. YÜK KONTROLÜ VE HABERLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Havayolu Kargo Taşımacılığı
6.1.1. Kargo Türleri
6.1.2.Özellikli Kargolar
6.2. Yüklerin Bağlanması
6.3. Yüklerin Ağırlıkları
6.4. Fazla Yükleme
6.5. Hava Aracı Yükleme Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
6.6. Hava Aracı Yükleme Operasyonunda Personel Emniyeti
6.7. Yük Kontrolü ve Haberleşme
6.7.1. Yük Kontrolü
6.7.2. Haberleşme
6.7.3. Kalkış Kontrol Sistemi
6.8. Birim Yükleme Gereçlerinin Kontrolü
6.9.Kargo ve Posta
6.9.1.İhraç Kargoya Yönelik Faaliyetler
6.9.2.İthal Kargoya Yönelik Faaliyetler
6.9.3. Transfer/Aktarma Kargoya Yönelik Faaliyetler
6.9.4. Taşınan Postaya Yönelik Faaliyetler

6.1.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Havayolu kargo taşımacılık faaliyetlerinin nasıl gelişmiştir?
2) Yükleme faaliyetlerinde nelere dikkat edilmelidir?
3) Özel taşıma kurallarına sahip yüklere örnekler veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Havayolu Kargo
Taşımacılığı

Havayolu kargo taşımacılığı
hakkında bilgi sahibi olur.

Yük Çeşitleri ve Özellikleri

Yük özelliklerine göre
yapılan özel işlemleri kavrar.

Yükleme Faaliyetlerinde
Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar

Yükleme faaliyetlerindeki
uluslararası talimatların
havayolu emniyeti açısından
taşıdığı önemi anlar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konu ile ilgili makaleler
okunmalı
Yükleme faaliyetlerine
ilişkin uygulamaları
incelemeli
Konu ile ilgili uygulama
türlerini araştırmalı
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Anahtar Kavramlar








Hava Kargo
Yük Türleri
Özellikli Kargolar
ULD
Yükleme
Boşaltma
Haberleşme

134

Giriş
Hava kargo taşımacılık faaliyetlerinin gelişmesi ile birlikte havayolu ile yük ve eşya
taşımacılığı faaliyetleri yaygınlaşmıştır. Havalimanlarında bu yüklerin hava araçlarına
yüklenmesi ve hava araçlarından boşaltılması hususunda çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.
Yüklerin özelliklerine göre yükleme faaliyetlerinde gerçekleştirilecek süreçler farklılık
gösterebilir. Bu bölümde yük türleri, özellikli yükler ele alınacaktır. Apron faaliyetlerindeki
haberleşme işlemleri ile operasyonların hızlı ve emniyetli olması hedeflenmektedir. Bu
sebeple yer hizmetleri kuruluşları ilgili tarafların haberleşmesini sağlamaktadır.
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6.1. Havayolu Kargo Taşımacılığı
Havayolu ile birlikte yük ve eşya taşımacılığı faaliyetleri diğer taşımacılık türlerine
göre yeni bir modeldir. Dünya genelinde ürün çeşitliliğinin artması, rekabetin şiddetlenmesi,
küreselleşme hareketleri, iş süreçlerinin hızlandırılması ve zamanın değerli bir varlık olarak
ele alınması ile birlikte günümüzde havayolu ile yük taşımacılığı popüler hale gelmiştir.
Havayolu taşımacılığının süratli ve güvenilir olması yük göndericilerin bu modu tercih
etme nedenlerinin başında yer almaktadır. Havayolu ile taşınan yüklerin hacim ve ağırlık
olarak küçük ancak değer olarak büyük mallardan oluştuğu görülmektedir. Dünya ticaretinin
hacimde olmasa da pahada yaklaşık %40'lık bir bölümü havayolu ile taşınmaktadır.

Resim 15: Havayolu Kargo Taşımacılığı14
Havayolu yük-kargo taşımacılığı diğer taşıma türlerinden daha pahalıdır. Uçakların
kargo uçağı olarak tasarlanmamış olması, havayolu firması yöneticileri için bu taşıma
faaliyetlerinin kârlı bir yatırım olarak görülmemesi gibi nedenlerden dolayı hava kargo
taşımacılığı ilk başlarda diğer modlara göre çok tercih edilmemiştir. Oysa ki havayolu ile yük
ve kargo taşıma faaliyetlerinin avantajları günümüz piyasaları için önem arz etmektedir. Bu
avantajlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
 Kargoların-yüklerin teslim süreleri kısalmaktadır.
 Doğrudan yapılan iletişim olanakları sayesinde politik ve bürokratik işlemler en aza
indirgenir. Böylece faaliyet süreçlerindeki hantallık ortadan kalkar.
 Hacim olarak büyük olmayan değerli eşya niteliğindeki yüklerin taşınmasında tercih
edilir.
 Havaalanı ağının dünya genelinde çok gelişmiş olması sebebiyle küresel erişilebilirliği
yüksektir.
 Havayolu taşımacılığında emniyet ve güvenilirlik diğer modlara göre daha yüksektir.

14

www.lojiport.com adresinden alınmıştır.
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 Yüklerin, kargoların hava araçlarına yüklenmesinde ve hava araçlarından
boşaltılmasında elleçleme ve taşıma faaliyetlerinde uluslararası yükleme boşaltma
kurallarına uyularak maksimum özen gösterilir.
 Çabuk bozulabilir kargonun uzun süren uçuşlarda dahi sağlıklı bir şekilde taşınmasını
sağlar.
 Canlı hayvan taşımacılığında emniyetli ortama sahiptir.
 Değeri kargoların emniyetli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
 Acil durum, doğal afet gibi dönemlerde ulaştırma hızının yüksek olması nedeniyle en
uygun taşıma türü olarak kabul edilir.
Havayolu ile yük ve kargo taşınmasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da
bulunmaktadır. Bu dezavantajlar ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 Havayolu ile taşıma maliyetleri, operasyonel maliyetlerin yüksek olması nedeni ile
diğer taşıma türlerine göre daha pahalıdır.
 Her kargo ya da yük havayolu ile taşınamaz. Bazı yüklerin havayolu ile taşınması
yasaktır.
 Havayolu ile taşınan yükün havalimanından mutlaka karayolu ile alıcı noktasına
aktarılması gerekmektedir. Kapıdan kapıya bir taşıma sağlanamamaktadır.

6.1.1. Kargo Türleri
Kargolar uçağa yükleme şekline ve yükün özelliğine göre sınıflandırılabilmektedir.
Dökme kargolar ve ULD kargolar uçağa yükleme şekline göre sınıflandırılırken, genel
kargolar, özel kargolar ve tehlikeli maddeler yükün özelliğine farklılaşan kargo gruplarıdır.

Uçağa Yükleme
Şekline Göre
Kargolar

Yükün Özelliğine
Göre Kargolar

Dökme
Kargolar

Genel Kargolar

ULD Kargolar

Özel Kargolar

Tehlikeli
Maddeler
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Şekil 13: Kargoların Sınıflandırılması
Dökme kargolar: Paletler ya da konteynırlar vasıtası ile uçağa konulmamış parça
kargolardır. Dökme kargolar, kargo uçaklarının ve yolcu uçaklarının kargo kısımlarında
taşınırlar. Dökme yükler, uçağa girebilecek ölçülerde olmalıdır. Ayrıca dökme yüklere ilişkin
kısıtlamaların olmaması gerekmektedir.
Genel Kargolar: Özel olarak yüklenme, elleçlenme gibi ayrıcalıklı işlem gerektirmeyen canlı
hayvan, tehlikeli madde gibi kargo sınıflarına girmeyen kuru ve temiz yüklere genel kargo
denilmektedir.
Özel Kargolar: Taşınması ve depolanması esnasında özel işlem gerektiren kargolardır. Bu
kargoların yüklenmesi, depolanması faaliyetleri ayrıntılı olarak gerçekleştirilmektedir. Yer
hizmetleri ve havayolu firmaları personelleri bu yüklerin yüklenmesinde özel önem
gösterirler. Bu kargoların gönderici sertifikası, belge ve bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
Bozulabilir gıda, canlı hayvan, kıymetli kargolar, ağır kargolar, diplomatik kargolar, cenaze
kargosu özel kargolara örnektir.
ULD Kargolar: Kargoların ULD olarak adlandırılan korumalı özel kaplar ile hava aracına
yüklendiği kargolardır.

Resim 16: ULD Kargolar15
Tehlikeli Maddeler: Havayolu ile taşınmasına izin verilen tehlikeli kargolardır. Bu
kargoların ve maddelerin taşınması ile ilgili ayrıntılı kurallar IATA tarafından yayınlanan
(DGR-Dangerous Goods Regulations) Tehlikeli Madde Taşıma Kuralları adlı dokümanda
belirtilmektedir. Havayolu ile bazı tehlikeli maddeler özel şartlarda taşınabilirken, bazı
tehlikeli maddeler kesinlikle havayolu ile taşınamaz. Tehlikeli madde olarak ele alınan
kargoların elleçlenmesi, paketlenmesi, depolanması, uçak içerisinde yerleştirilmesi gibi
süreçlerin ayrıntıları ise IATA DGR adlı dokumanın kurallarına uygun olarak
gerçekleştirilmektedir.

15

globalforwarding.com adresinden alınmıştır.
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6.1.2. Özellikli Kargolar (Özel Kargolar)
Büyük Kargolar (BIG): Boyutları ve ağırlıkları sebebiyle iki ve daha fazla paletle taşınan
yüklerdir.
Ağır Kargolar (HEA): Büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle özel işleme tabii olan ve tek parça
ağırlığı 150 kg ve üzeri olan (borular, uçak parçaları, makine parçaları gibi) yüklerdir.
Genellikle uçaklarda yığma şekilde yapılan yüklemelerde tek parça yük ağırlığı maksimum
250 kg'dır. 250 kilogramı aşan yükler ya konteynır içinde ya da paletler üzerinde ULD kargo
kısmında taşınır. Bu kargoların yüklenmesinde uçak kapasitesi aşılmamalıdır. Yükleme
sırasında çalışan sağlığı ve güvenliği korunmalı ve uygun yükleme gereçleri temin
edilmelidir.
Kara Araçlarının Taşınması: Araçlar ve otomobiller genellikle geniş gövdeli uçaklarda
taşınır. LPG ile çalışan araçların taşınmasında kesinlikle yolcu uçakları kullanılmaz. Bu
araçlar IATA DGR kurallarının gerektirdiği yaptırımlara uygun olarak kargo uçaklarında
taşınır.
Varil/Bidon Yüklemesi: Varil/bidon gibi yüklerin uçak içerisinde dikey olarak yüklenmesi
ve sabitlenmesi gerekir. Bu yüklerin ayrı olarak bağlanmasına özen gösterilmelidir.
Safra (BAL): Denge problemi yaşanabilecek seferlerde kullanılmak için istasyonlarda safra
torbaları olmalıdır. Bu torbalar 25 kg olmalıdır. Bu torbaların ağırlıkları kontrol edilmelidir.
Ayrıca torbaların dayanıklı olması gerekir. Bu torbaların içinde kum ve çakıl bulunabilir. Bu
torbalar, kapalı depolarda saklanmalıdır. Ayrıca bu torbaların ıslanmalarının önüne
geçilmelidir.
Uçak Yedek Parçası (FKT): Uçağın uçtuğu havalimanlarında teknik malzeme olmaması
durumunda önlem alabilmek için uçağa ait birtakım yedek malzemelerin uçakta taşınmasıdır.
Diplomatik Yükler (DIP): Diplomatik yükler kargo ise normal kargo; posta ise değerli kargo
olarak kabul edilirler ve bu şekilde işlem görürler. Bu kargoların yüklenmesinde özen
gösterilir ve diğer yüklerden ayrıştırılması sağlanır.
Gıda Maddeleri (EAT): Gıda yüklerinin genel kodu "EAT"'dir. Bu yüklerin alt grupları ise
şu şekilde kodlanmaktadır:
 Sebze ve meyveler (PEP)
 Taze balık, deniz ürünü (PES)
 Et ürünleri (PEM)
Taze balık, deniz ürünleri ve et ürünleri ıslak kargo olarak işlem görürler. Gıda yüklerinin
yüklendiği kompartımanlarda sıcaklık kontrolü mevcuttur. Yükleme esnasında gıdaların
hijyeni korunmalıdır.
Sebze ve Meyve (PEP): Bu yükler havalandırma kompartımanlarına yüklenebilir. Sebze ve
meyveler hava taşımacılığına uygun şekilde paketlenmelidir. Sebze ve meyvelerin üzerine
ağır parçalar yüklenmez.
Cenaze (HUM): Cenaze taşımacılığı devlet kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Cenazeler ağır yüktür. Bu yükler bağlanmalı ve emniyete alınmalıdır. Tabut, yolcuların
dikkatini çekmeyecek ve yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde taşınmalıdır.
Değerli Kargo (VAL): Para, altın, elmas gibi hacim olarak küçük paha olarak büyük yükleri
ifade etmektedir. Bu yükler uçağa en son yüklenir.
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Islak Kargo (WET): Sıvı içeren ya da IATA Tehlikeli Maddeler Talimatları dâhilinde
olmayan fakat sıvı üretebilen ve nem bırakan kargolara denir. Bu yükler su sızdırmaz kaplara
yüklenmelidir. Ayrıca emici bezlerin kullanılması uygun olur.
Dondurulmuş Balık ve Deniz Ürünleri (PES): Bu yükler kuru buz ile paketlenmektedir. Bu
paketler emniyetli olarak hava aracına yerleştirilmelidir.
Et ve Et Ürünleri (PEM): Taze ya da dondurulmuş etler ve et ürünlerinin tül veya karton
kutuyla paketlenmiş olduğu yüklerdir. Buz kutuları ile korunması sağlanmalıdır.
Bozulabilir Kargo (PER): Sıcaklık değişikliği, nem, rötar gibi nedenlerden dolayı içeriği ve
kullanımının değişeceği kargoları ifade etmektedir.
Çiçek (PEF): Çiçek türleri kargoda koruyucu bir kâğıda sarılırlar ve karton kutu ve sepetler
ile taşınırlar. Kutuların birbirini ezmemesi gerekir. Bu nedenle yerleştirme işlemlerinde özel
önem gösterilir.
Canlı Hayvan(AVI): Canlı hayvanlar, Canlı Hayvan Taşıma ve Refakatçi İşlemleri
Prosedürü‟ne uygun olarak taşınır. Uçakta canlı hayvan taşınması ile ilgili kurallar uçağın
tipine, kapasitesine göre değişmektedir. Yolcuların emniyeti ve konforu açısından bu taşıma
için kısıtlamalar getirilmektedir. Havayolu firmaları canlı havyan taşıyıp taşımama hususunda
uluslararası emniyet kuralları çerçevesinde karar vermektedir. Canlı hayvan taşıma kuralları
kabinde ve kargoda taşıma olmak üzere iki başlık altında yapılmaktadır.
Kabinde Canlı Hayvan: Canlı hayvan taşınması için önceden ön şirket onayının olması
gerekir. Canlı hayvan sahibi yolcu, rezervasyon yaptırma aşamasında bu durumdan
bahsetmelidir. Taşınması istenen hayvanın sağlıklı olduğunu ve aşı durumunu gösteren
belgelerin yolcu beraberinde olması gerekmektedir. Hayvanın ağırlığı çantayla ya da taşınan
kutusu ile birlikte ağırlığı 8 kg’ı geçmemelidir. Taşınabilecek canlı hayvan sayısı ve kilosu ile
ilgili kısıtlamalar uçak tipine göre değişiklik gösterebilir. Kemirgen hayvanların taşınması
için “Uçuş İşletme” biriminden izin alınması gerekmektedir. Yolcu hizmetleri ve yer
hizmetleri personelleri bu konuda yetkili değildir. Kabinde canlı hayvan taşıyan yolcunun
yeri kabin amiri tarafından bilinmelidir.
Kargoda Canlı Hayvan: Havayolu ile taşınması planlanan canlı hayvanlar ile ilgili işlemler,
IATA Live Animal Regulations (IATA Canlı Hayvan Taşıma Kuralları)’da yer alan kurallar
çerçevesinde yürütülmektedir. Canlı hayvanın çıkış ve varış ülkesindeki kurallar,
düzenlemeler ve taşıyıcı kısıtlamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Canlı hayvan kargoları,
diğer kargoların içinde yakınında taşınmamalıdır. Uçak kargosuna yüklemede özel bir alana
yerleştirilmelidir. Canlı hayvan IATA kuralları çerçevesinde kafeslenmiş olmalıdır. Kabul
esnasında, sağlıklı ve yolculuğa hazır görülmeyen canlı hayvan kabul edilmemelidir. Canlı
hayvanın beslenme talimatı kafes/konteynır üzerine yapıştırılmalıdır. Canlı hayvan kabul
aşamasında “IATA Live Animals Acceptance Check List” (IATA Canlı Hayvan Kabul
Listesi) formu doldurulmalıdır.

6.2. Yüklerin Bağlanması
Uçağın kalkış/iniş ve havada gerçekleştireceği hareketleri nedeniyle tehlike
oluşturabilecek tüm bagaj ve kargolar emniyetli bir şekilde bağlanmalıdır. Kalkışta yükün
geriye doğru gitme eğilimi olacaktır. Türbülanslı hava şartlarında da uçak içi sallanmadan
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dolayı bagajlar-kargolar etkilenebilir. Bu gibi etkenlerden dolayı yükün uygun gereçler ile
bağlanması, kalkış-iniş gibi hava aracı hareketlerinde kargoların zarar görmesine engel
olmaktadır.

6.3.Yüklerin Ağırlıkları
Uçak tipine göre taşınabilecek yük miktarı değişebilir. Uçak üreticilerinin verdikleri
ölçekler dâhilinde yük taşınmalıdır. Ayrıca yükleme işlemlerinde uçağın dengesi sağlanmalı
ve ağırlık noktasına göre işlem yapılmalıdır. Gerekli durumlarda denge sağlamak için safra
torbaları kullanılmalıdır. Havacılık tarihinde yaşanan kazalar incelendiğinde yanlış
yüklemeden dolayı denge kaybı yaşayan uçakların özellikle kalkış aşamasında düştüğü
görülmektedir. Bir hava aracının gerçek ağırlıkları hesaplanırken yolcu ağırlıkları, ekip
ağırlığı, ekip koltuğunda seyahat eden yolcu ağırlığı, bagaj ağırlıkları, kabin bagajı ağırlıkları,
ikram malzemeleri ve ekipmanlarının ağırlıkları ele alınmalıdır. Yolcu ağırlıkları koltuk
başına tahmini olarak gerçekleştirilir. Yükler, kargolar ve bagajlar ise tartılmaktadır. El
bagajlarının da belirli kilolar dâhilinde sınırlamaları mevcuttur.

6.4. Fazla Yükleme (Overload)
Fazla yükleme, hava aracı üreticisinin onay verdiği yükleme sınırlarının aşılması
durumudur. Böyle durumlarda bazı yüklerin hava aracından indirilmesi gerekmektedir.
Yüklerin indirilmesine uçak üreticisinin taşınabilecek yük miktarında onay verdiği ağırlığa
kadar devam edilir. Fazla yükleme durumlarında uçaktan sırasıyla indirilecek yükler aşağıdaki
gibidir:
 Kargo,
 Posta,
 Normal bagaj,
 Transfer/transit bagaj,
 “Priority” bagaj,
 VIP bagajıdır.
Uçaktan indirilen kargolara ilişkin olarak yer harekât personelleri gerekli
koordinasyon ve bilgilendirmeyi yapmalı, kargo sahiplerini ve bagaj sahibi yolcuları
bilgilendirmelidir.

6.5.Hava Aracı Yükleme Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yük kontrolleri gerçekleştirilirken birtakım
kurallara dikkat etmek gerekmektedir. Bu kurallar aşağıdaki gibidir:
 Yüklerin diğer yüklere veya uçağa hasar vermeyecek şekilde yüklenmesi
gerekmektedir.
 Yüklerin yer değiştirmesi ve hareket etmesi önlenmelidir.
 Özel yükler kendi kuralları gereği uçağa yüklenmelidir. Bu yüklere yönelik özel
etiketleme işlemleri doğru yapılmalıdır.
 Yüklerin mutlaka etiketlenmiş olması gerekmektedir.
 Hasarlı, zarar görmüş yükler tespit edilerek ilgili birimlere haber verilmelidir.
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 Yükleme faaliyetlerinde öncelikli yüklenmesi gereken kargolara ve birbiri ile aynı
yere yüklenmemesi gereken kargolara dikkat edilmelidir.
 Kargolar, yükleme aşamasında oluşabilecek meteorolojik olaylardan korunmalıdır.
 Yer operasyonunda yükleme mutlaka ön taraftan başlamalıdır.
 Herhangi bir kargo, hava aracı ile taşınmadan önce boyutlarının uçak kapılarından
geçecek şekilde olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.
 Boşaltma operasyonları ise arka kompartımandan başlamalıdır. Boşaltma işlemleri
öncesi gelen uçağın mesajlarına göre gerekli önlemler alınmalı ihtiyaç duyulacak
ekipmanlar hazırlanmalıdır. Boşaltılan yükler apronda oluşabilecek meteorolojik
olaylardan korunmalıdır.
 Kayıtlı bagaj olarak taşınan canlı hayvanlar uçaktan ilk olarak indirilerek sahibi olan
yolcuya teslim edilmelidir.
 Kapıda teslim etiketi olan bebek arabaları ve tekerlekli sandalyeler ilk olarak uçak
kapısında yolculara teslim edilir.
 Harekât koordinatörü görevini yerine getiren yer hizmetleri personeli, uçağın
kapanışında; uçağa alınan toplam yolcu sayısını, toplam bagaj ağırlığını, yolcu oturma
planına göre kabin içinde yolcu dağılımını, operasyonel ağırlıkları, yakıt miktarını,
kargo ve posta bilgilerini, özel yük bilgilerini toplar ve "Ağırlık ve Denge Formu"nu
hazırlayarak ilgili personele sunar.

Resim 17: Yer Hizmetleri personelinin Yükleme esnasındaki Kontrolü16

6.6.Hava Aracı ve Yükleme Operasyonunda Personel Emniyeti
Kargoların ve yüklerin hava araçlarına yüklenmesinde ve hava araçlarından
boşaltılmasında görev alan yer hizmetleri personellerinin iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması gerekmektedir. Apron alanında çalışanlarının can güvenliği sağlanmalıdır. Bu
nedenle personel emniyetini sağlamak için bir takım kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar
aşağıdaki gibi listelenmektedir:


16

Personelin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için apronda özel olarak güvenlik
önlemlerinin alınması gerekmektedir.

www.cacareerzone.org adresinden alınmıştır.
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Bagajların ve kargoların elle yüklenmesi, personelin yaralanmasına neden olabilir. Bu
nedenle bu gibi işlemlerin oluşturacağı riskler tespit edilerek gerekli önlemler alınmalı
ve kontroller yapılmalıdır.
Personelin sağlık ve emniyetini güvence altına almak için oluşabilecek tehlikeleri
ortadan kaldırmak, azaltmak ve sürekli kontrolleri yapmak gerekmektedir.
Çalışanların iş güvenliğini arttırmak için emniyetli ayakkabılar veya botlar giymeleri
sağlanmalıdır.
İletişim kalitesini arttırmak ve çalışanların duyma sağlığını arttırmak için onaylanmış
kulaklıklar takılması gerekmektedir.
Meteorolojik şartlara uygun giysiler hazırlanmalı ve personellerin kullanımına
sunulmalıdır.
Yükleme ve boşaltma yapan personellerin ve çalışanların eldiven takması, gerekli
durumlarda da yüz koruyucu takmaları gerekmektedir.
Yapılan işe uygun (örneğin tuvalet temizliği) koruyucu eldiven takılmalıdır.
Yükleme personeli, yüklerin ağırlığını göz önüne alarak bireysel taşıma
kapasitesinden fazlasını kaldırmamalıdır.
Personellerin yaralanma riskini azaltmak amacıyla modern kaldırma teknikleri
kullanılmalıdır.
Hava aracına teslim edilen tek bir bagaj parçasının maksimum ağırlığı, 32 kg’dan (70
libre) fazla olmamalıdır. 23 kg veya daha ağır olan tüm bagaj/yük ve posta parçaları
üzerine gerçek ağırlığı gösterecek şekilde “ağır” etiketleri konmalıdır.
Apronda ve apron araçlarında sigara içilmesi yasaktır.

6.7.Yük Kontrolü ve Haberleşme
SHGM tarafından hazırlanan SHY-150.10A numaralı Havaalanlarında Yer Hizmet
Türleri ve Detayları başlıklı Havacılık Talimatında yük kontrolü ve haberleşme faaliyetlerinde
yer hizmeti kuruluşlarının yapması gereken faaliyetler aşağıdaki gibi listelenmektedir:

6.7.1.Yük Kontrolü





Hava aracı ve havaalanı binaları arasında uçuş evraklarını taşımak ve
dağıtımını yapmak,
Yükleme talimatlarını, yükleme formlarını, balans kartlarını, kaptan pilota
verilen yük bilgilerini ve manifestoları ve ilgili belgeleri hazırlama, imzalama,
dağıtımını yapma, işlemleri yürütme, dosyalama faaliyetlerini gerçekleştirmek,
İlgili istatistikleri ve raporları toplama ve ilgili birimlere gönderme
faaliyetlerini içerir.

6.7.2.Haberleşme


Taşıyıcı havayolu firmasının çıkış kodunu kullanarak ya da çift imza
metoduyla yer hizmet kuruluşunun faaliyetleri ile ilgili mesajları düzenleme,
iletme ve bu mesajları almak için gerekli faaliyetleri yürütme,
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Havayolu firmasının temsilcisine mesajların nelerden oluştuğu konusunda bilgi
sunma,



Yapılan işlemler için her uçuş operasyonuna yönelik mesajları 90 gün
süresince saklamak ve depolamak,



Yer istasyonu ile havayolu taşıyıcısının hava aracı arasında ihtiyaç duyulan
iletişim araçlarını temin etme ve bu araçların işletilmesini sağlamaktır.

6.7.3.Kalkış Kontrol Sistemi (DCS)
Karşılıklı olarak yapılan anlaşmalar doğrultusunda, yer hizmet şirketinin, havayolu
taşıyıcısının Kalkış Kontrol Sistemine (DCS) erişmek için gerekli ekipman ve kolaylıkları
sağlaması ve bu ekipmanları işletmesi gerekir. DCS; havayolu taşıyıcısının eğitim programı,
yolcu ve bagaj işlemleri, biniş kontrolü, kayıp bagaj araştırması, yük kontrolü gibi kalkış
kontrol sistemindeki imkanlarına erişmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirir.

6.8.Birim Yükleme Gereçlerinin Kontrolü


Yer hizmetleri işletmesi, havayolu firmaları ve yer hizmetleri kuruluşları
arasında yapılan anlaşmalara bağlı kalınarak, birim yükleme araçlarının
depolanması için uygun depo yerini sağlama ve bu depo yerini düzenleme
faaliyetlerini yürütür.



Havayolu taşıyıcısının istek ve ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde doğru
teknikleri kullanarak uygun depolama faaliyetlerini gerçekleştirmek gerekir.



Yer hizmet işletmesinin emanetindeki havayolu taşıyıcısına ait birim yükleme
gereçlerinin çalınması, hasar görmesi, izinsiz kullanılması önlenir.



Kayıp veya hasar gören birim yükleme gereçleri hakkında bu araçların sahibi
olan havayolu taşıyıcısına haber verilmelidir.

6.9. Kargo ve Posta
Karşılıklı anlaşmaya göre, genel kargoların ve özel kargoların emniyetli şekilde
depolanmalarının sağlanması, çalınma ve zarar görmeden korunması için önlemlerin alınması
gerekir. Kargo çeşitlerine hizmet verebilecek uygun ekipmanları temin etme ve bu
ekipmanların işlevselliğini kontrol etme faaliyetleri yürütülmelidir. Yer hizmetleri personeli,
kargo teslim alındığında makbuz kesmek ve makbuz alma işlemlerini gerçekleştirmelidir.
Taraflar arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda havayolu taşıyıcısının gerekli gördüğü
mesajları kabul etmek, gerekli işlemleri yapmak ya da mesajları göndermekte bu faaliyetler
arasında yer almaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde kargonun gümrük kontrolü sağlanmalı ve
kargoda mevcut olan uyumsuzluklar giderilmelidir. İhtiyaç olması durumunda, fiziki
kontrolün yapılması amacıyla kargo gümrüğe gösterilmelidir. Tehlikeli maddeler ve diğer
kargoların taşınmasına ilişkin düzensizlik, hasar, yönetmeliğe uyumsuzluk gibi konularda
gerekli önlemler alınmalıdır. Kargo faaliyetlerinde görülen uyumsuzluk ve düzensizlikler
havayolu taşıyıcısına bildirilmelidir. Taraflar arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda
kayıp, bulunmuş ve hasarlı kargolara ilişkin koordinasyon sağlanmalı ve gerekli faaliyetler
gerçekleştirilmelidir.
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6.9.1.İhraç Kargoya Yönelik Faaliyetler
İhraç kargolara yönelik gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler aşağıdaki gibi
listelenebilir.


Barkotlu kargo etiketlerini basarak hazırlamak ve kargolara yapıştırmak,





Sevk edilecek kargoları “taşınmaya hazır” hale getirmek,
Sevk edilecek kargoların hacim ve ağırlıklarını kontrol etmek,
Özel kargonun taşıma kurallarına, Tehlikeli Maddeler için IATA Tehlikeli Maddeler
Kurallarına (DGR), Canlı Hayvan Taşımacılığında IATA Canlı Hayvan Kurallarına
(LAR) uygun hareket etmek,
Gerekli şartları sağlayan kargoyu kabul etmek, sevk etmek üzere kargoyu düzenlemek
ve gerek duyulan yükleme gereçlerini temin ederek hazır hale getirmek,
Faaliyetlere ilişkin belgeleri kontrol etmek,
Havayolu taşıyıcısının uçuşu ile ilgili olan rezervasyon bilgilerini öğrenmek,
Kargo manifestosu oluşturmak,
Gümrük kontrollerini gerçekleştirmektir.







6.9.2. İthal Kargoya Yönelik Faaliyetler








Yığma yükü araçlardan indirmek,
Birim yükleme gereçlerini (ULDs) boşaltmak,
Gelen kargoyu ilgili evrakları ile kontrol etmek,
Gerekli şartların sağlanması durumunda kargoyu, alıcısına ya da temsilcisine teslim
etmek,
Gelen kargo ile ilgili olarak yükün alıcısına ya da temsilcisine haber vermek,
Kargo belgelerini hazırlamak,
Yük alıcısının malın kabulünü veya ödemesini reddetmesi hâlinde kurallara uygun
olarak gerekli işlemleri başlatmaktır.

6.9.3.Transfer/Aktarma Kargoya Yönelik Faaliyetler





Transfer edilecek ya da aktarma yapılacak kargoyu belirlemek,
Aktarma işlemi ile ilgili belgeleri düzenlemek,
Aktarma yapılacak kargoyu alacak olan havayolu taşıyıcısının varış havalimanında ya
da çevresinde depolanmasını sağlamak,
Daha ileri bir noktaya taşınacak transfer kargoyu ya da aktarma kargoyu kabul etmek
ve hazırlamak için gerekli işlemleri yürütmektir.

6.9.4.Taşınan Postaya Yönelik Faaliyetler



Postalar ile ilgili ekipmanları, depolama alanlarını sağlamak ve düzenlemek,
Gelen postayı kontrol etmek, işlemler tamamlanınca postayı yetkililere teslim etmek,
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Gelen/giden posta belgelerini dağıtmak,



Kayıp, bulunmuş ve hasarlı postalar ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek ve rapor
tutmak, sorunları dosyalamaktır.
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Uygulamalar
Yük özelliklerine göre değişen yükleme kuralları neden önemlidir?
Kargo taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı arasındaki farkları tartışınız.
Hava aracı yükleme işlemlerinde personel emniyeti arttırmak için yapılması gereken
faaliyetleri açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Canlı hayvan taşımacılığında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
2) Yükleme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklayınız.
3) Fazla yükleme olması durumunda yük boşaltma sırası nasıl gerçekleşir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havayolu kargo taşımacılığının gelişimi ve yük türlerinin neler olduğu
ele alınmıştır. Yük tiplerine göre uluslararası kurallar gereği yapılması gereken faaliyetlere
değinilmiştir. Yükleme ve boşaltma işlemlerine dikkat edilmesi gereken adımlar
açıklanmıştır. Yer hizmetleri kuruluşlarının yük kontrolü ve haberleşme faaliyetlerini nasıl
gerçekleştirdikleri anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi havayolu kargo taşıma faaliyetlerinin avantajları arasında yer
almaz?
a) Zaman tasarrufu sağlar.
b) Yükleme ve boşaltma faaliyetlerinde özen gösterilir.
c) Dünyanın bir çok noktasına erişim imkânı sunmaktadır.
d) Emniyet ve güvenilirlik diğer taşıma türlerine göre yüksektir.
e) Diğer taşıma türlerine göre maliyetlidir.

2)

Büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle kaç kilodan fazla olan yükler Ağır Kargo olarak kabul
edilmektedir?
a) 50
b) 100
c) 150
d) 200
e) 250

3)

Fazla yükleme olması durumunda uçaktan en son indirilecek yük aşağıdakilerden
hangisidir?
a) VIP yolcu bagajları
b) Normal yolcu bagajları
c) Transfer Bagajlar
d) Posta
e) Kargo

4)

Aşağıdakilerden hangisi yük kontrol faaliyetleri sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlar arasında yer almaz?
a) Yüklerin yer değiştirmesi ve hareket etmesi önlenmelidir.
b) Yükleme sırasında
korunmalıdır.

kargolar

havalimanındaki

meteorolojik

olaylardan

c) Yüklerin etiketlenmiş olduğu kontrol edilmelidir.
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d) Hasarlı ürünler ile yükleme sonrası varış meydanında ilgilenilmelidir.
e) Özel yükler kendi kuralları gereği uçağa yüklenmelidir.
5)

Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin taşınması sırasında uygulanması gereken
kuralların yazılı olduğu dökumandır?
a) ACI Tehlikeli Maddeler
b) IATA Canlı Hayvan Taşıma Kuralları
c) IATA DGR
d) ICAO
e) SHY-22

6)

7)

8)

9)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Havayolu yük-kargo taşımacılığı diğer taşıma türlerinden daha ucuzdur.
b) Havayolu taşımacılığında emniyet ve güvenilirlik diğer modlara göre daha
yüksektir.
c) Her kargo ya da yük havayolu ile taşınamaz.
d) Havayolu ile taşınan yükün havalimanından mutlaka karayolu ile alıcı noktasına
aktarılması gerekmektedir.
e) Havalimanı ağlarının geniş olması küresel erişilebilirliği arttırmaktadır.
Korumalı ve özel kaplar ile hava aracına yüklenen kargolara ne ad verilir?
a) Dökme kargolar
b) Özel kargolar
c) Genel kargolar
d) Tehlikeli kargolar
e) ULD kargolar
Aşağıdakilerden hangisi kabinde canlı hayvan taşıma kuralları arasında yer almaz?
a) Canlı hayvanlar, IATA Tehlikeli Madde Taşıma Prosedürü‟ne uygun olarak
taşınır.
b) Uçakta canlı hayvan taşınması ile ilgili kurallar uçağın tipine, kapasitesine göre
değişmektedir.
c) Canlı hayvan taşıma kuralları kabinde ve kargoda taşıma olmak üzere iki başlık
altında yapılmaktadır.
d) Havayolu firmaları canlı havyan taşıyıp taşımama hususunda uluslararası emniyet
kuralları çerçevesinde karar vermektedir.
e) Yolcuların emniyeti ve konforu açısından bu taşıma için kısıtlamalar
getirilmektedir.
I. Yolcu ağırlıkları
II. Ekip ağırlığı
III. Ekip koltuğunda seyahat eden yolcu ağırlığı
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IV. Bagaj ağırlıkları
V. Kabin bagajı ağırlıkları
VI. İkram malzemeleri ve ekipmanlarının ağırlıkları
Bir hava aracının gerçek ağırlıkları hesaplanırken yukarıdakilerden hangileri ele
alınmaktadır?
a) I. Ve II.
b) II. Ve III.
c) I. II. III. IV.
d) IV. V. VI.
e) I. II. III. IV. V. VI.
10) Aşağıdakilerden hangisi birim yükleme gereçlerinin kontrolü faaliyetleri arasında yer
almaz?
a) Yer hizmetleri işletmesi birim yükleme araçlarının depolanması için uygun depo
yerini sağlama ve bu depo yerini düzenleme faaliyetlerini yürütür.
b) Havayolu taşıyıcısının istek ve ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde doğru teknikleri
kullanarak uygun depolama faaliyetlerini gerçekleştirmek gerekir.
c) Yer hizmet işletmesinin emanetindeki havayolu taşıyıcısına ait birim yükleme
gereçlerinin çalınması, hasar görmesi, izinsiz kullanılması önlenir.
d) Kayıp veya hasar gören birim yükleme gereçleri hakkında bu araçların sahibi olan
havayolu taşıyıcısına haber verilmelidir.
e) Gelen/giden posta belgelerini dağıtır.

Cevaplar: 1)e, 2)c, 3)a, 4)d, 5)c, 6)a, 7)e, 8)a, 9)e, 10)e
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7. RAMP HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.

Ramp Hizmetleri
SHGM SHY-150.10A numaralı Havacılık Talimatındaki Ramp Faaliyetleri
Ramp Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
Hava Aracı Temizliği
Buzlanma
Buz Çözücü/Buzlanma Önleyici Kar/Buz Temizleme
Kabin Düzenlenmesi ve Uçuş Esnasında Ağırlama Materyalleri
Apronda Kullanılan İşaretler
Hava Aracına Yol Gösterme İşaretleri
Yer Kılavuzluk Hizmetleri İşaretleri
Teknik/Hizmet İletişimi
Alan Mürettebatı Geriye İtiş İletişimi
Diğer İşaretler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Ramp faaliyetlerinin neler olabileceğini açıklayınız
2) Ramp faaliyetlerinde kullanılan iletişim işaretlerinin önemi nedir?
3) Ramp hizmetlerinin havayolu emniyeti için önemini düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Saha çalışmaları öğrenilmeli

Ramp Hizmetleri

Ramp teriminin anlamını
öğrenir.

Ramp Faaliyetleri

Ramp hizmetlerinin neler
olduğunu anlar.

Apron faaliyetleri analiz
edilmeli

Ramp Hizmetlerinde
Kullanılan İşaretler

Ramp hizmetlerinde
kullanılan işaretleri bilir.

İşaretler ile ilgili deneme
yapmalı
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Anahtar Kavramlar






Ramp
De-icing
Marshalling Apron
İletişim İşaretleri
Apron Ekipmanları
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Giriş
Yer hizmetleri faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan ramp hizmetleri apron
alanında hava araçlarına uçuş işlemlerini emniyetli ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri
için gereken desteklerin verildiği süreçleri kapsar. Uçaklara yönelik gerçekleştirilen
hizmetlerin birçoğu ramp faaliyetleri olarak anılmaktadır. Ayrıca apronda yoğun olarak
kullanılan iletişim işaretleri ile operasyonların doğruluğunun anlaşılabilir olması
amaçlanmaktadır. Ramp hizmetlerinin neler olduğunun anlatıldığı bu bölümde apron
işaretlerine de değinilmiştir. Ramp faaliyetlerinin kalitesi ile havayolu firmalarının
performansının arttırılması amaçlanmaktadır.
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7.1. Ramp Hizmetleri
Ramp hizmeti, yer hizmetleri faaliyetlerinin temel unsurlarından biridir. Uçakların
havalimanına inişinden kalkışına kadar geçen süreçte uçağa yönelik hizmetlerin çoğu Ramp
adıyla anılmaktadır. Bir hava aracının havalimanında uçuş işlemi için gerekli hazırlıklarının
yapıldığı ya da iniş yapan uçağın yolcu ve yükünün boşaltılması faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği apron alanındaki birçok faaliyet ramp servisleri adı altında
gerçekleştirilmektedir. Ramp hizmetlerinde eğitim ve tecrübenin önemli olması nedeni ile işe
giren personel önce sınıf eğitimleri, ardından saha (apron) eğitimleri almak zorundadır. Her
ekipmanın farklı özellikleri, farklı işlevleri olması nedeniyle, bu ekipmanlar eğitimini almış
ve yetkilendirilmiş personeller tarafından kullanılır. Çalışanların apronda ramp faaliyetlerini
yerine getirirken taktıkları kulaklıklar ile personeller arası ve kokpit ile iletişim sağlanır.
Havalimanı gürültüsünün arınması için bu cihazlar kullanılarak faaliyetlerin emniyetli ve
verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Havalimanlarında uçağın inişi ya da kalkışı için uçağın boşaltılması ya da yüklenmesi,
yolcuların uçaktan indirilmesi veya uçağa bindirilmesi esnasında yapılması gereken tüm
teknik detayları içeren süreç ramp faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Hava araçlarının park
edeceği alanın hazırlanması ve emniyetli hâle getirilmesi, uçağın özel işaretler ile park
ettirilmesi, uçağa su yüklenmesi, uçaktaki kirli suyun boşaltılması, açık alana park eden hava
araçlarındaki yolcuyu terminale taşımak için gerekli otobüslerin temin edilmesi, uçağa yakıt,
enerji verilmesi, uçağın temizlenmesi, olumsuz hava koşullarında buzdan arındırılması ve buz
önleyici maddeler ile dezenfekte edilmesi ramp faaliyetleri arasında yer almaktadır.
Ramp faaliyetlerinde şefler, makinistler, operatör şoförler, posta başı, işçi şoförler ve
işçiler istihdam edilmektedir. Uçak yükleme ve boşaltılması, uçak temizlik, şut altı ve teçhizat
alanlarında sunulan hizmetler de ramp faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Harekât
tarafından gelen bilgiler doğrultusunda (uçak bilgileri, park pozisyonu, uçak tipi, yolcu sayısı,
isteğe bağlı hizmet olup olmaması) ilgili personeller monitörler üzerinden mutlaka
bilgilendirilirler. Ayrıca uçak yüklerinin emniyetli bir şekilde boşaltılması sağlanmalıdır.
Gidiş bagajlarının uçağa yüklenmesi de karışıklıklara mahal vermeyecek şekilde eksiksiz ve
tam olmalıdır. Uçaklarda yolcu bagaj eşleştirmesi yapılmaktadır. Uçakta yolcusu olmayan
bagaj uçak altında yer alamaz. Uçaktan indirilir. Bagaj kayıplarının önlenmesi ve
güvenliğinin sağlanması için bu faaliyetlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi önem arz
etmektedir. Ramp faaliyetlerinde emniyeti sağlamak çok önemlidir. Ramp ile yer
operasyonlarının etkinliği sağlanır.
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Resim 18: Yolcu Merdivenleri17
Ramp faaliyetlerinin etkin ve verimli olması maliyetleri azaltmaktadır. ABD’de ramp
faaliyetlerini genellikle havayolu firmaları yönetmektedir. Ekipmanların bir kısmı havayolu
firmalarına aittir. Bu nedenle ramp hizmetlerinde verimliliğin az olduğu ve esnekliğin çok
fazla olmadığı belirtilmektedir. Hava trafik sayısı, yer hareketleri, kurallar ve güvenlik
uygulamaları ramp faaliyetlerini etkilemektedir. Ramp faaliyetlerinde yer hizmeti kuruluşu
emniyeti arttırmalı, yer kazalarını azaltmalı ve havalimanı kaynaklarının verimliliğini
geliştirmelidir. Yerdeki gereksiz emisyon ve yakıt sarfiyatını azaltmalıdır. Yolcu hizmetlerini
hızlandırıp geliştirmelidir. Ayrıca ramp faaliyetlerindeki operasyonel verileri kayıt altına
almalıdır.

Resim 19: Ramp Operasyonları18

17
18

Gazipaşa Havalimanı'nda çekilmiştir.
www.luxaircargo.lu adresinden alınmıştır.
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Hava trafik kontrol müsaadesi ile ramp faaliyetlerinin etkin olması taksi (uçağın yerde
hareket etmesi-piste ulaşmak için ya da park etmek için) zamanını kısaltabilir. Ramp kule
olarak adlandırılan birimde ramp hizmetleri monitör edilerek yönetilmektedir. Buradaki
gelişmiş sistemler sayesinde ramp hizmetlerinin sistemsel bir şekilde faaliyet göstermesine
imkân tanınmaktadır. Ramp hizmetlerinin performansını arttırmak için rampa yönelik adımlar
titizlikle değerlendirilmelidir. Uçuş öncesi ramp faaliyetlerinin planlanması ve hazırlıkların
yapılması gerekmektedir. Ayrıca uçağa yönelik hizmetler ve arzu edilmesi halinde farklı
hizmetlerin sunulması da ramp hizmetlerinin kalitesini etkilemektedir. Ramp hizmetlerinin
etkin ve verimli olabilmesi için ihtiyaç duyulan teknik donanımının ve eğitimli personelinin
hazır bulundurulması önem arz etmektedir.

Resim 20: Push-back aracı ile uçağın geri ittirilmesi19
Yolcu, bagaj ve yükün terminal ve hava aracı arasında dönüşümünün sağlanması için
yer hizmeti faaliyetlerini oluşturan destekleyici süreçlere ihtiyaç vardır. Yer hizmeti
faaliyetleri terminal hizmetleri ve hava tarafı hizmetleri olarak da sınıflandırılabilmektedir.
İşte ramp hizmetleri aslında hava tarafı faaliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan unsurlar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
A)Terminaldeki yer hizmetleri faaliyetleri:






19

Bagaj Kontrol
Bagaj Taşıma
Bagaj Teslim
Biletleme-Check-in
Yolcu İndirme-Bindirme
Transit yolcu hizmetleri

www.essensium.com adresinden alınmıştır.
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 Yaşlı, hasta yolcu veya çocuk yolcu
 Bilgi Sistemleri
 Güvenlik
 Kontrol
B)Hava tarafı yer hizmeti faaliyetleri:
1)Ramp Hizmetleri:
 Gözetim
 Sıralama (Marshalling)
 Çalıştırma (Start Up)
 İtme-Çekme (Push Back-Towing)
 Emniyet Önlemleri
2)On Ramp Uçak Hizmetleri:(Uçağı Hazırlama)
 Hataların düzeltilmesi
 Yakıt ikmali
 Lastik iniş takımlarının kontrolü
 Yer güç sağlayıcısının temini
 Buz çözme, ısıtma-soğutma
 Lavabo temizliği hizmetleri
 Kullanım için su kaynağı temini
 İçme suyu temini
 Rutin-rutin olmayan bakım
 Kokpit camları, kanatların, kabin camlarının motor çevresinin temizlenmesi
 On Board olarak ikram hizmetleri, koltuk düzenlemeleridir.
3) Diğer ramp gereksinimleri:
 Yolcu merdivenleri
 İkram yükleyicisi
 Kargo yükleyicisi
 Posta ekipman yükleyicisi
 Mürettebat merdivenleridir.
Yer hizmeti kuruluşlarının ramp hizmetleri adı altında yaptıkları faaliyetler bu
kuruluşların internet siteleri ve el kitapları incelenerek aşağıda listelenmektedir:
 Uçağın karşılanması ve park ettirilmesi,
 Yolcu bagajlarını hızlı ve özenli şekilde yükleme/boşaltma ve en kısa sürede
terminale ulaştırma,
 Uçak içi temizlik hizmeti, atık suyun çekilmesi ve su ikmali,
 Yükleme gereçlerinin temini,
 Uçağın uygun ekipmanlarla yer değiştirmesinin sağlanması,
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 Jeneratör, Air Condition, Air Starter, Push-back araçlarının temini,
 Buz çözme - buzlanmayı önleme hizmetleri,
 Palet, konteynır ve diğer birim yükleme gereçleri muhafazası,
 Uçak - terminal arası yolcu ve mürettebat taşımacılığı,
 Kabin iç ve dış temizliği,
 Uçağa tuvalet ve su servisinin verilmesi,
 Uçağın kötü hava koşullarında buzdan arındırılması ve buzlanmayı önleyici
tedbirlerin alınması,
 Gerekli elektrik enerjisini temin etmek için uygun toprak güç kaynağını sağlamak,
 Yolcunun boarding esnasında transferi,
 Push Back & Towing (itme ve çekme),
 Uçağın emniyetli park etmesinin sağlanması,
 Check- in sonrası bagajların toplanıp, uçağa transferi,
 De-icing, Anti-icing,
 Bagaj Nakliyesi,
 Kargo-Posta Nakliyesi,
 Yolcu merdivenleri, yükleme köprüleri, körüklü tüneller, mürettebat merdivenini
sağlamak,
 Motor çalıştırma için gerekli ekipmanları sağlamak,
 Yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerini belirlemek,
 Yangınla mücadelede kullanılacak ekipmanları temin etmektir.
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Resim 21: İniş takımlarına takoz yerleştirilmesi20

20www.pressofatlanticcity.com
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Hata Arıza Hizmetleri

Yakıt İkmali

Tekerleklerin Kontrolü

Yer Güç Sağlayıcısı

De-icing-Yıkama

• Uçağın kaptanı tarafından bildirilen ve uçağı hangarda
bakıma alacak kadar önem arz etmeyen küçük arızalarda
istasyondaki ekiplerin müdahalesi ile arızanın
giderilmesidir.

• Emniyetli bir şekilde uçağın ihtiyaç duyduğu yakıtın
tedarik edilerek uçağa ikmalinin yapılmasıdır. Yakıt
planlaması pilotlar ve havayolu firması tarafından
belirlenir.Yakıt gibi diğer yağların ikmalide benzer
uygulamalar ile gerçekleştirilir.

• İniş takımlarının ve tekerleklerin fiziksel olarak kontrol
edilmesidir. Son inişte ya da son kalkışta bir hasar olup
olmadığnın incelenmesidir.

• Her ne kadar uçakların yerde iken güç sağlama sistemleri
olsa da bunun maliyetli ve fazla yakıt tüketici olması
yerden elektrik tedarikini gerekli kılmaktadır. Bazı
meydanlardai se uçakta bulunan güç sağlama sistemlerinin
kullanılması çevresel nedenlerden ötürü kısıtlanmıştır.

• Uçaklarda oluşabilecek buzların önlenmesi ve oluşmuş
buzların çözülmesi için yapılan işlemlerdir.

Soğutma-Isıtma

• Uçak içi ısının sağlanması için uçağa yönelik ısıtma
soğutma ünitelerinin temin edilmesidir.

Uçak İçi Hizmetler

• Yastık,koltuk başı, koltuk ceplerinin temizlenmesi,
halıların temizlenmesi ve vakumlanması, galley ve
lavaboların temizlenmesidir.

İkram

• İkram ürünlerinin uçağa yüklenmesidir.

Şekil 14: Ramp Faaliyetleri
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7.2. SHGM SHY-150.10 A numaralı Havacılık Talimatında Anlatılan
Ramp Faaliyetleri
A)Yer Göstericilik (MARSHALLING)
1)Hava araçlarının meydana varışında ve meydandan kalkışında yer gösterimini sağlamak
ve bu faaliyetleri düzenlemektir.
B) Park Etme
1)Hava araçları için takozları sağlamak-yerleştirmek ya da kaldırmak için gerekli işlemleri
düzenleme faaliyetleri yürütülür.
2)Hava araçlarının iniş takım kilitlerini, motor emniyet kılıflarını, pilot kılıflarını, satıh
kontrol kılıflarını, kuyruk dikmelerini ya da uçak güvenlik kordonunu yerleştirmek veya
çıkarmak için gerekli işlemler gerçekleştirilir.
3)Gerekli elektrik enerjisini temin etmek için uygun yer güç kaynağını sağlamak, takmak ve
çalıştırmak için gerekli işlemler park etme faaliyetleri arasında yer almaktadır.
C) Ramp ile Pilot Yerel Arasında Haberleşme
1)Operasyonlarda kullanılacak kulaklıkların temin edilmesi,
2)Hava aracını çekme veya itme esnasında, motor çalıştırma sırasında ve ihtiyaç duyulduğu
durumlarda ramp ile pilotlar arasındaki ilişkiyi sağlamak ve haberleşmeyi koordine etme
faaliyetleri gerçekleştirilir.
D) Yükleme/Boşaltma ve İndirme/Bindirme
1) Taraflar arasında karşılıklı olarak anlaşmaya varılan süreler için; yolcu merdivenlerini,
körüklü tünelleri, yükleme köprülerini, mürettebat merdivenini sağlamak ve bu donanımları
yerleştirmek ve geri çekme işlemlerini yürütmek,
2) Hava aracı ile havalimanı terminalleri arasında yolcuların ve mürettebatın taşınmasını
sağlamak,
3) Kargo ve bagajlar için yükleme ve boşaltma ekipmanlarını temin etmek, bu ekipmanların
fonksiyonelliğini sağlamak ve bunları hazır bulundurmak,
4) Yükleri toplamak, teslim etmek ve kabul etme işlemlerini yürütmek,
5) Yükleri hava araçlarından boşaltmak, yük bağlama malzemelerini taşıyıcıya iade etmek,
taşıyıcının talimatlarına uygun olarak yükü hava aracına yüklemek ve istif etmek ve yükün
emniyetini sağlamak, hava aracının iç yükleme sistemlerini taşıyıcının talimatlarına uygun
olarak çalıştırmak,
6) Bozulabilir maddeler, canlı hayvan-değerli eşyalar, haber filmleri, tehlikeli maddeler ve
benzeri öneme sahip ürünleri taşıyıcının talimatına uygun olarak yüklemek, düzenlemek ve
emniyete almak,
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7) Taşıyıcı talimatlarına paralel olarak yükü hava aracı içerisinde dağıtmak,
8) Ambar kapaklarını açmak ve emniyete alınmasını sağlamak, yükleme tamamlanması ile
ambar kapaklarını emniyete almak ve kilitlemek,
9) Safra torbalarını taşıyıcı talimatlarına uygun şekilde safra ile doldurulmasını sağlamak ve
doldurulmuş safra torbaları temin etmek,
10) Hava aracı ve havalimanı terminalleri arasındaki yolcu-bagaj-kargo yüklenmesi ve
boşaltılması sırasında değerli ve hassas kargo olarak kabul edilen kargolara gerekli özeni
göstermek ve bu kargoların emniyetli bir şekilde korunmalarını sağlamak için gerekli
faaliyetleri gerçekleştirmektir.
E) Motor Çalıştırma
1) Motor çalıştırmak için uygun üniteleri sağlamak, bu üniteleri yerleştirmek, çıkarmak ve
gerektiğinde işletmesini sağlamaktır.
F) Güvenlik Önlemleri
1) Yangınla mücadele ve diğer koruyucu ekipmanları sağlamak, takmak veya çıkarmak,
2) Taşıyıcının talimatları doğrultusunda hava aracını çekmek ya da itmek ve karşılıklı
anlaşılmış noktalar arasında çekimini sağlamak,
3) Hava aracını çekme esnasında yetkili, pilot mahali frenleme teknisyenini temin etmektir.

7.3. Ramp Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
Rampta yükleme/boşaltma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken birtakım önemli
kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar:
 Ramp faaliyetlerinde uçak birim yükleme gereçlerinin kontrolü yapılmalıdır.
 Yükleme talimatlarına uygun işlemler gerçekleştirilmelidir.
 Ramp ekipmanlarının planlaması yapılmalı ve elde edilebilirliği arttırılmalıdır.
 Uçağa yönelik ekipmanların pozisyon almaları sağlanmalıdır.
 Yükleme ve boşaltma faaliyetlerinde gözetim yapılmalıdır.
 Yüklerin elleçlenmesi ve yüklenmesinde uluslararası kurallara uyulmalıdır.
 Ramp emniyeti ve ramp güvenliği sağlanmalıdır.
 Hırsızlık ve kayıpların önlenmesi için tedbirler alınmalıdır.
Rampta uçak planlama faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ise aşağıda
listelenmektedir:





Dakiklik ve tam zamanında kalkış kayıtları tutulmalıdır.
Yolcu tahliyelerine yönelik planlar yapılmalıdır.
Boarding noktası, yolcu bekleme alanları kayıtları ve mesajları depolanmalıdır.
Zamanında kalkış saatine ilişkin gerçek bilgiler ve meteorolojik veriler kayıt altına
alınmalıdır.
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7.4.Hava Aracı Temizliği
Hava aracının temizliği havayolu taşımacılığı paydaşları açısından büyük önem arz
etmektedir. Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi çerçevesinde temizlik ve hijyen, havayolu
firmaları için değer yaratan unsurlardır. Uzun süre kabin içerisinde uçuş yapma, kapalı bir
ortamda seyahat etme gibi nedenlerden dolayı temizlik faktörü yolcularının ve mürettebatın
sağlığı ve konforu açısından daha önemli hâle gelmektedir. Bir hava aracının temiz olmaması
uçuş esnasında yolcuları rahatsız edebilir ve havayolu firmasına karşı tutumlarını
değiştirebilir. Havayolu firmasına yönelik müşteri bağlılığını arttırmak ve uluslararası
anlaşmalarda belirtilen temizlik standartlarını yerine getirmek için temizlik uygulamaları
dikkatlice yapılmalıdır. Bunun haricinde özellikle salgın, bakteri yayılımı ve bulaşıcı
hastalıkları önlemek için uçakların belirli dönemlerde de dezenfekte edilmesi gerekmektedir.
Havayolu firması yolcularının kendilerinin hijyenik bir ortamda seyahat ettiğini bilmesi ile
birlikte o havayolu firmasına yönelik olumlu algıları artacaktır. Bir yolcunun hava aracına ilk
girdiği anda dikkat edeceği unsurların başında gelen temizlik, aynı zamanda hava aracı
operasyonlarının daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. Yolcular genellikle
hava aracının teknik özelliklerine, yük kapasitesine, motor hacmine yönelik bilgileri
değerlendirmezler. Bu konular hakkında herkesin ortak noktada birleşecek kadar uzman
bilgisi olmayabilir. Ancak hava aracı temizliği hem gözle görülür, hem de her yolcunun
hemen hemen fikir yürütebileceği somut bir durumdur. Bu nedenle yolcu bağlılığını arttırmak
ve havayolu firması imajını yükseltmek için "temizlik" firmalar için önemli bir ramp
faaliyetidir. Özellikle son yıllarda salgın hastalıkların artması, havayolu taşımacılığında
bulaşıcı hastalıkların yayılması (kapalı bir ortamda uzun süre bulunma nedeniyle solunum
yoluyla mikropların ve bakterilerin artması ve yayılması) havayolu firmalarının çok daha
dikkatli olmalarını zorunlu kılmaktadır.
Yer hizmetleri kuruluşlarının müşterileri havayolu firmalarıdır. Havayolu firmalarının
müşterileri ise yolculardır. Bu nedenle yolcular, dolaylı olarak yer hizmetleri kuruluşlarının
da müşterisidir. Yolcular, yer hizmeti kuruluşunun faaliyetlerinin kalitesinden de dolaylı
olarak etkilenmektedir. Her havayolu firmasının her uçtuğu meydanda kendi temizlik
görevlilerini bulundurması, bu personeli eğitmesi ve gerekli malzemeleri tedarik etmesi
operasyonel ve finansal olarak uygun olmayabilir. Özellikle rekabetin arttığı bir pazar olan
havacılık sektöründe böyle bir uygulama havayolu firması açısından çok maliyetli hâle
gelecektir. Bu nedenle her işletme kendinin en uzman olduğu işi yaptığında aralarında
kurdukları işbirlikleri ve anlaşmalar ile destek faaliyetleri birbirlerinden temin edebilmektedir.
Havayolu firmasının temel yeteneği uçuş operasyonu ise firma bu faaliyete yönelecektir.
Diğer faaliyetleri kendi yapmak isterse bu durum bu faaliyetleri dışarıdan temin etmekten
daha maliyetli olabilir. Bu nedenle havayolu firmaları destek faaliyetleri kendi bünyelerinden
temin etmek yerine dış kaynaklardan yararlanarak yer hizmeti kuruluşlarından temin
etmektedir. Çünkü havayolu firmasına yönelik destek hizmetler (ramp, yolcu hizmetleri, uçak
temizlik) de yer hizmeti kuruluşlarının temel yeteneği olan faaliyetlerdir. Ayrıca yer
hizmetleri kuruluşları birden fazla havayolu firmasına hizmet verdikleri için ölçek
ekonomisinden yararlanmaktadır. Böylece havayolu firmasının bu destek hizmetleri kendi
başına tedarik maliyeti yer hizmeti kuruluşundan almaktan çok daha pahalıdır. Böyle bir
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durumda havayolu firması kendisinden daha uyguna mal eden ve kalitesinin kendisinden daha
yüksek olacağına inandığı destek hizmetlerin tedariki hususunda yer hizmetleri kuruluşu ile
anlaşmaktadır. Bu faaliyetler ile ilgili yer hizmetleri personelinin daha uzman olması ve hızlı
hareket etme kabiliyeti ile birlikte havayolu taşımacılığında çok önemli bir unsur olan
"zaman" da kazanç hâline gelmektedir.

Resim 22: Uçak içi temizliği21
Hava aracı temizliği iç ve dış temizlik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uçakların
temizliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü standartlar doğrultusunda yapılmaktadır.
Uçak temizlik faaliyetleri için, havayolu firması ve yer hizmetleri işletmesi arası yapılan
anlaşmaya göre zorunlu standartlar harici gereken kurallar belirlenmektedir. Temizlik
faaliyetlerine ilişkin genel hususlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir:
 Merdivenleri, motor kapaklarındaki yağları, kokpit camlarını, kabin camlarını,
tekerlekleri temizlemek, dış temizlik için örnek verilebilir.
 Kokpiti ve yolcu kabinin temizlemek, holler, barlar, mutfaklar, kilerler, tuvaletlerin
temizlenmesi, kargo kabinlerinin temizlenmesi de iç temizlik faaliyetlerine örnek
gösterilebilir.
 Lavaboların temizlenmesi de ilgili talimatlarda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Lavabo servis aracının sağlanması gerekmektedir.
 Temizlik için gerekli su kaynakları ve temiz su kaynakları aynı depodan
doldurulmaz. Temizleme araçları ve temiz su araçları aynı yere park edemez.
Çalışanlar sadece birinde görev alabilir. Temiz su kaynağı uçağa kalkıştan mümkün
olan en kısa süre önce taşınmalıdır.
Hava aracı temizliği dış temizlik ve iç temizlik olmak üzere iki ana başlığa
ayrılmaktadır. Temizlik uygulamaları adımları yer hizmetleri işletmelerinin el kitaplarında ve
ilgili otorite talimatlarında yer almaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
yayınlanan SHY-150.10 A numaralı Havacılık Talimatında hava aracı temizliği ve ilgili

21

www.carpetcleaningservices.co.in adresinden alınmıştır.
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operasyonel faaliyetlere ilişkin uygulama adımları ve açıklamaları aşağıdaki gibi
anlatılmaktadır.
 Dış Temizlik
Kokpit ve kabin pencerelerinin temizliği,
Hava aracı merdivenlerinin temizliği,
Motor kapakları ve iniş takımlarındaki fazla yağların silinmesi
Kanatların, kontrol kollarının, motor kapaklarının ve iniş takımlarının
temizlemesidir.
 İç Temizlik
Havayolu taşıyıcısının anlaşmada belirtilen talimatları doğrultusunda pilot
mahallini (kokpit) temizlemek, düzenlemek ve şayet anlaşmada ilgili maddede belirtilmişse
yetkili bir kişinin gözetiminde;












Küllükleri boşaltmak,
Çöpleri atmak,
Raflardan ve koltuk arkalıklarındaki ceplerden çöpleri temizlemek,
Mürettebat masalarını silmek,
Koltukları temizleyip tertiplemek,
Zemini paspaslamaktır.

Ayrıca anlaşmada ayrıca belirtilmiş ve taraflar uzlaşmış ise taşıyıcının talimatları
doğrultusunda temizlik personelleri;
 Mürettebat kompartımanlarını,
 Holleri,
 Barları, mutfakları, kilerleri
 Yolcu kabinini,
 Tuvaletleri,
 Vestiyerleri,
 Hava aracı kapı giriş boşluklarını ayrıntılı olarak temizlerler.
Uçak içi temizlik faaliyetlerinde yapılması gereken diğer temizlik işleri ise aşağıda
sıralanmaktadır:
Küllükleri boşaltmak,
Çöpleri atmak,
Koltuk arkasındaki ceplerdeki ve üst raflardaki çöpleri temizlemek,
Koltuk masalarını silmek,
Koltukları ve yolcu hizmet ünitelerini temizleyip toparlamak,
Yerleri temizlemek,
Halıları vakumlamak,
Mutfak bölümlerini ve dolapların yüzeylerini ve tuvaletleri silmek,
Tüm çöp kutularını boşaltmak, temizlemek, kiler ve mutfaktaki sabit bölümleri
temizlemek ve toparlamak,
 Döşeme ve döşeme kaplamasını iyice temizlemek,
 Kabin mobilya ve aksesuarlarını temizlemek,
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 Kabin pencerelerini temizlemek,
 Kargo ambarlarını, kargo kabinlerini, birim yükleme gereçlerini (ULDs)
temizlemek, battaniyeleri katlamak ve düzenli bir şekilde raflara dizmek,
 Taşıyıcı tarafından temin edilen örtüler ile koltuk başlıklarını, yastık kılıflarını
değiştirmek,
 Taşıyıcı tarafından temin edilen malzemelerin kabinde, tuvaletlerde dağıtımını
yapmak,
 Hava aracını dezenfekte etmek,
 Yerel yönetmeliklere ve/veya taşıyıcının talimatları doğrultusunda gelen
uçuştan çıkan, yemek artıklarını ve diğer malzemelerin artıklarını çıkartmak,
bu artıkları imha etmek
 Kabin battaniyelerinin ve örtülerinin temizlemek, yıkamaktır.

Resim 23: Uçak içi Temizliği22


Tuvalet Servisi
Lavabo ve tuvalet servisinde bu hizmeti sağlamak, tuvalet hizmeti aracını yanaştırmak
ve çekmek işletmenin faaliyetleri arasında yer almaktadır. Havayolu taşıyıcısının talimatları
doğrultusunda, tuvalet atığını boşaltmak, temizlemek ve tuvalet rezervuarını tekrar doldurmak
tuvalet servisi operasyonları dâhilinde gerçekleştirilmektedir.

22

www.thecleanzine. com adresinden alınmıştır.
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Resim 24: Fosseptik Atıkların Uçaktan Boşlatılması23


Su Servisi
Su ikmali ve boşaltılmasında kullanılacak su aracını yanaştırmak ve çekmek, su
tanklarını havayolu taşıyıcısının talebini karşılayacak standartta içme suyu ile doldurmak yer
hizmeti işletmesinin faaliyetleridir. Ayrıca yerel yönetmeliklere uygun olarak ve taşıyıcının
talimatları doğrultusunda su tanklarını boşaltmakta bu servis işlemleri içerisinde yer
almaktadır.
Soğutma ve Isıtma
Hava aracı için soğutma ve ısıtma cihazlarını temin etmek, bu cihazları hava aracına
yanaştırmak, çıkartmak ve çalıştırmalarını sağlama faaliyetlerine yönelik operasyonel
süreçlerdir.


7.5.Buzlanma
Havadaki buhar veya sıvı hâldeki nemin herhangi bir nedenle soğuyarak hava aracı
üzerinde katılaşmasına "buzlanma" denir. 0, -4 derece aralığı buzlanma görülebilir. Uçak
üzerinde buz oluşumu bulut, yağmur, çisenti şeklinde aşırı derecede soğumuş su damlacıkları
yoluyla oluşur. -25 derece altındaki bulutlar genellikle buz kristallerinden ibarettir.
Buzlanmanın uçak performansına etkileri:
 Kanat ve gövdede oluştuğunda uçağın performansını düşürür,
 Aerodinamik açıdan bozulmalara neden olabilir,
 Yakıt sarfiyatını arttırır (uçağın havada tutunmasını zorlaştırır),
 Şiddetli buzlanma olduğu durumlarda uçağı kontrol edilemez duruma sokabilir,

23
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 Motorlarda ciddi hasarlara neden olur,
 Uçakta sarsıntı yaşanmasına neden olabilir.
De-icing:
Temiz bir yüzey sağlamak üzere uçak üzerindeki kar, kırağı ya da buzun giderilmesi
işlemine denmektedir. Buzlanma görüldükten sonra gerçekleştirilir. Kanat ve gövdeye
uygulanır. Glikol ve alkol içeren kimyasal içermektedir. Motorlara kesinlikle püskürtülmez.
Anti-icing:
Yüzeyi temizlenmiş uçağın sınırlı bir süre için kırağı ya da buz oluşmasına, kar veya
sulu karın birikmesine karşı koruma altına alınması işlemine denmektedir. Buzlanma olmadan
önce olmasını önlemek için gerçekleştirilen işlemdir. Kalkıştan 15-20 dakika önce
gerçekleştirilir.

Resim 25: Anti-icing işlemi24

7.6.Buz Çözücü (De-icing) / Buzlanma Önleyici (Anti-icing) ve Kar/Buz
Temizleme
Buzlanma önleyici (anti-icing) aracını, buz çözücü (de-icing) aracını temin etmek,
yanaştırmak-çıkartmak ve çalıştırmak için gerekli faaliyetlerin koordinasyonu sağlanır.
Havayolu taşıyıcısının şartlarına uygun olan buz çözücü/buzlanma önleyici sıvılar temin
edilerek bu işlemler gerçekleştirilir. Bu sıvıları kullanmadan önce sıvıların saflığının ve
kirliliğinin kontrol edilmiş olması gerekmektedir. Buz çözücü/buzlanma önleyici faaliyetleri
sırasında bu işlem denetlenmelidir.
Buz çözücü/buzlanma önleyici ile yapılan işlemden sonra son kontrolü yapmak ve
neticeyi mürettebata bildirmek bu faaliyetlerin süreçleri arasında yer almaktadır. Özellikle
soğuk iklime sahip ülke havalimanlarında ve kış aylarında bu araçların hava trafiğini
24
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aksatmayacak şekilde hızlı ve emniyetli olarak hizmet vermesi gerekmektedir. Kalkıştan
biraz önce buzlanmayı önleme işlemi yapılır. Bu işlem 5-10 dakika arası bir zaman
almaktadır. Uçaklar piste doğru ilerlerken taksi yolunda ya da apronun belirli alanında bu
işlemler gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında ortaya çıkan kirli su ve sıvıların çevreye zarar
vermeyecek şekilde tahliye edilmesi gerekmektedir. Havalimanlarında operasyonel ve
finansal kayıplara yol açmayacak ve uçakların zamanında kalkış performansını olumsuz
etkilemeyecek şekilde bu faaliyetlerin planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Kış
aylarında meydanlarda bu gibi faaliyetlerin hava trafiğini karşılamada yetersiz kalması ve
planlama hatalarının yapılması, personel ve ekipman yetersizliği nedeniyle uçuşlar rötar
yapmakta, sefer iptalleri yaşanmaktadır. Böyle dönemlerde havayolu firmaları finansal
olarak zarar etmektedir. Emniyetli, etkin ve verimli uçuş operasyonu sağlamak için
beklenmedik meteorolojik durumlara yönelik senaryo planlamaları yapılmalı ve hava
araçlarını buzdan korumak için yapılması gereken operasyonların hızlı olarak
gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.

Resim 26:Anti-icing işlemi25

7.7.Kabin Düzenlemesi ve Uçuş Esnası Ağırlama Materyalleri
Kabin düzenlemesi yapılırken kabin gereçlerini, örneğin koltukları çıkartmak ve
kurmak bu faaliyetlerin arasında yer almaktadır. Havayolu taşıyıcısının talimatları
doğrultusunda; havayolu mecmualarını, gazeteleri, yemek listesini, kulaklıkları toplamak
ve/veya dağıtımını yapmak düzenleme faaliyetleri içerisindedir.
Yer hizmetleri kuruluşu ve havayolu firmaları arasında anlaşmaya varıldığı gibi
taşıyıcının kabin materyallerinin depolanması için uygun depolama alanları sağlamak,
periyodik envanter almak, stokların yenilenmesini sağlamak ve düzenlemeleri yapmak bu
işlemler arasında yer almaktadır.

7.8. Apronda Kullanılan İşaretler
Apronda ve ramp hizmetlerinde kullanılan işaretler hakkında aşağıda yer alan görseller
SHGM Havaalanları Yer Hizmetleri El Kitabından alınmıştır. Bölüm sonuna kadar mevcut
25
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olan resimler bu kaynaktan elde edilmiştir. Ayrıca SHGM Yolcu Hizmetleri kitabından da
yararlanılmıştır.
Kaldırma İşareti
Personel, her iki kolunu ekipmana doğru avuçlar yukarı dönük olarak uzatır, el hareketi ise
içeri olacak şekilde yukarı yönlüdür. Aşağıda bulunan resimdeki örnekte kaldırma işaretinin
nasıl yapıldığı görülmektedir.

Resim 27: Kaldırma İşareti[27]
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İndirme İşareti
Personel, her iki kolunu ekipmana doğru avuçlar aşağı dönük olarak uzatır, el hareketi ise
içeri ve aşağı yönlüdür. Aşağıda bulunan resimdeki örnekte indirme işaretinin nasıl yapıldığı
görülmektedir.

Resim 28: İndirme İşareti[28]
Mesafeyi Belirtme İşareti
Personelin elleri arasında gösterdiği mesafe mevcut mesafe miktarına eşit gelmektedir.
Mesafenin kapandığını belirtmek için ise eller birlikte hareket ettirilir. Aşağıda bulunan
resimdeki örnekte mesafeyi belirtme işaretinin nasıl yapıldığı görülmektedir

Resim 29: Mesafeyi Belirtme İşareti[29]
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7.9. Hava Aracına Yol Gösterme Hizmetleri (Marshalling Hizmetleri)
Yol göstericilik işini yapan personel (marshalling yapan) bu iş ile ilgili olan eğitimi
almış olmalıdır. Yol göstericilik ehliyetlerinin mutlaka ilgili kurum tarafından onaylanmış
olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu kişilerin hava araçlarına yol göstericiliği yapması
uygun olmayacaktır. Yol gösterici personel havalimanına gelen ve havalimanından giden
hava aracına standart yol gösterme (marshalling) hizmetleri işaretlerini açık ve kesin bir
tarzda vermekle sorumludur.
Yol gösterici personel, pilotların kendisinin yol gösterme (marshalling) hizmetlerinden
sorumlu kişi olduğunu anlaması ve bilmesi amacıyla kendini yansıtan tanıtma yeleği
giymelidir.
Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Yer Personeli tarafından “Dayglo” çubuklar,
masa tenisi raketleri ve eldivenler kullanılmalıdır. Gece ve düşük görüş zamanlarında ise
ışıklandırılmış çubukların kullanılması gerekmektedir.

7.10.Yer Kılavuzluk( Marshalling) Hizmetleri İşaretleri
1)Giriş Yerini Belirt İşareti: İlgili personel, tam olarak uzatılmış kolları çubukların ucu
yukarıya gelecek şekilde baştan yukarı kaldırır. Arka planla karışmayı engellemek için ise yol
göstericinin ellerini ileri ve geri hareket ettirmesi gerekir. Aşağıdaki gösterimde giriş yerini
belirtme işaretinin örneği bulunmaktadır.

Resim 30:Giriş Yerini Belirt İşareti[30]
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2)Direkt Taksilemeye Devam Et: Havalimanı yer hizmetleri personeli kollarını uzatır ve
kollarını dirseklerinden büker. Yer hizmetleri personeli elinde tuttuğu değnekleri belden başa
doğru yukarı aşağı hareket ettirerek direkt taksilemeye devam et işaretini verir. Aşağıdaki
gösterimde direkt taksilemeye devam et işaretinin örneği bulunmaktadır.

Resim 31:Direkt Taksilemeye Devam Et İşareti[31]

3)Yavaşla: Yer hizmetleri personeli elindeki çubukları belden dizlere doğru hareket ettirir.
Yer hizmetleri personeli kollarını uzatarak “okşama hareketinde” aşağıya doğru hareket
ettirir. Aşağıdaki gösterimde yavaşla işaretinin örneği bulunmaktadır.
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Resim 32:Yavaşla İşareti[32]
4)Sağa Dön (Pilotun Yönünden): Yer hizmetleri personeli sol kolunu ve elindeki çubuğu
gövdesinden 90° açıyla uzatarak sağ eli ileride gel işareti yapar. Personelin yaptığı işaretin
hareketinin hızı pilota hava aracı hareketinin istenilen hızını belirtmelidir. Aşağıdaki
gösterimde sağa dön işaretinin örneği bulunmaktadır.

Resim 33:Giriş Sağa Dön İşareti[33]
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5)Sola Dön (Pilotun Yönünden): Yer hizmetleri personeli sağ kolunu ve elindeki çubuğu
gövdeden 90° açıyla uzatarak, sol eli ile ileri gel işareti yapar. Personelin yaptığı işaret
hareketinin hızı pilota hava aracı hareketinin istenilen hızını belirtmektedir. Aşağıdaki
gösterimde sola dön işaretinin örneği bulunmaktadır.

Resim 34: Sola Dön İşareti[34]
6) Normal Duruş: Yer hizmetleri personeli kollarını ve elindeki çubukları yanlara 90° açıyla
tamamen uzatır. Çubuklar başının üzerinde çapraz olana kadar çubukları kaldırır. Aşağıdaki
gösterimde normal duruş işaretinin örneği bulunmaktadır.

Resim 35: Normal Duruş İşareti[35]
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7)Acil Durum Duruşu: İlgili personel ansızın kollarını ve elindeki çubukları başının üzerine
çapraz yaparak kaldırır. Aşağıdaki gösterimde acil durum duruşu işaretinin örneği
bulunmaktadır.

Resim 36: Acil Durum Duruşu İşareti[36]
8)Bekleme Konumu/Hazırda Bekle: Yer Hizmetleri personeli kollarını ve elindeki çubukları
aşağı yönlü 45° açıyla yanlara doğru tamamen uzatır. Bu kişi, hava aracının bir sonraki
manevrası emniyetli oluncaya kadar konumunu değiştirmez. Aşağıdaki gösterimde hazırda
bekle işaretinin örneği bulunmaktadır.

Resim37: Hazırda Bekle İşareti[37]
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9)Bir Sonraki Yol Göstericiye İlerle veya Kule/Yer Kontrolünün Emrine Göre Devam
Et: İlgili personel her iki kolunu da yukarı doğrultur. Bir sonraki yol gösterici veya taksi alanı
yönünde kolları hareket ettirerek gövdesinin yan tarafından kollarını dışa doğru uzatır ve
çubuklarla işaret eder.

Resim 38: Bir Sonraki Yol Göstericiye İlerle İşareti[38]
10)Yangın: İlgili personel sağ elini omuzdan dize doğru “yelpazeleme” hareketinde hareket
ettirirken, aynı anda sol el çubuğu ile yangın alanını işaret etmektedir.

Resim 39: Yangın İşareti[39]
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11)Frenleri Çek: Yer hizmetleri personeli elini, avuç açık olacak şekilde omuz hizasının
hemen üzerine kaldırır. Uçuş mürettebatıyla göz teması sağlar ve elini yumruk yaparak
kapatır. İlgili personel, uçuş mürettebatından birinin başparmağını yukarı kaldırarak kabul
onayını alana kadar, hareket etmez.

Resim 40:Frenleri Çek İşareti[40]
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12)Frenleri İndir: Yer hizmetleri personeli elini avuç kapalı olacak şekilde omuz hizasının
hemen üzerine kaldırır. Uçuş mürettebatıyla göz teması sağlayarak, avucunu açar. Uçuş
mürettebatından birinin başparmağını yukarı kaldırarak kabul onayını alana kadar, hareket
etmez.

Resim 41:Frenleri İndir İşareti[41]

13)Takozlar Konuldu: İlgili personel, kolları ve çubukları başın üzerine tam uzatılmış hâlde
çubukları içeri doğru “dürtme” hareketiyle birbirine değinceye kadar hareket ettirir.

Resim 42: Takozlar Konuldu İşareti[42]
184

14) Takozlar Kaldırıldı: İlgili personel kolları ve çubukları başın üzerine tam uzatılmış
hâlde, çubukları dışarı doğru “dürtme” hareketiyle hareket ettir. Uçuş mürettebatı izin verene
kadar takozları kaldırmaz.

Resim 43: Takozlar Kaldırıldı İşareti[43]
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15)Motorları Çalıştır: Çubuğun ucu yukarı durumda, sağ kolunu baş hizasına kaldırır ve elle
daireler çizmeye başlar. Aynı zamanda baş hizasına kaldırılmış sol elle çalıştırılacak motoru
işaret eder.

Resim 44: Motorları Çalıştır İşareti[44]
16) Motorları Durdur: Yer hizmetleri personeli çubuğu gövdesinden ileri doğru tutarak,
kolunu omuz hizasına kaldırır. Elini ve değneğini sol omzunun üstüne hareket ettirir ve
çubuğu boğazı enine doğrama hareketiyle sağ omzunun üstüne çeker.
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Resim 45:Motorları Durdur İşareti[45]

7.11.Teknik/Hizmet İletişimi
Hava aracı hareketinde uçuş mürettebatıyla servis hizmetleri veya yer hizmetleri
faaliyetleri ile ilgili iletişim kurmak amacıyla farklı işaretler kullanılmaktadır.
Sözlü iletişim kurma imkânının olmadığı durumlarda el işaretlerini kullanarak yer hizmetleri
faaliyetlerinin etkin ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu işaretlerinin
doğru algılandığını teyit etmek için mürettebatın onayı alınmalıdır.
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1) Yer Elektriğinin (GPU) Bağlanması için: İlgili personel kollarını başının üzerine düz
uzatılmış olarak tutar. Sol elini yatay olarak açar ve sağ elin parmak uçlarını hareket ettirerek
sol elinin açık avucuna dokundurun (“T” şekli yaparak). Gece saatlerindeki iletişim
faaliyetleri için T şekli yapmak için özel olarak ışıklandırılmış çubuklar kullanılmalıdır.

Resim 46: Yer Elektriğinin (GPU) Bağlanması İşareti[46]

2)Yer Elektriğinin (GPU) Kesilmesi için: İlgili personel kollarını başının üzerine düz
uzatılmış olarak ve sağ elinin parmak uçlarını sol elinin açık avucuna dokunarak (“T” şekli
yaparak) tutar. Daha sonra sağ elini sol elden uzaklaştırır. Uçuş mürettebatı bu işlemin doğru
algılandığına onay verene kadar elektriği kesmemelidir. Gece operasyonları için başının
üzerinde “T” şeklini açmak için ışıklandırılmış çubuklar da kullanılmalıdır.

Resim 47: Yer Elektriğinin (GPU) Kesilmesi İşareti
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3) Olumlu/Tehlike Geçti: Yer hizmetleri personeli çubuğu, ucu yukarı durumda ve sağ kolu
baş hizasında olacak şekilde kaldırır. Bir başka işaret ise başparmak yukarıda olacak şekilde
elini gösterir ve sol kolu yanda kalacak şekilde dizinin hizasında elini tutar.

Resim 48: Olumlu İşareti[48]
4)Olumsuz: Yer hizmetleri personeli sol kolunu omuzdan 90° açıyla dışarı doğru açık tutar
ve çubuğu aşağı doğru tutarak yeri işaret eder veya başparmak aşağıda elini gösterir, sol kol
yanda dize doğru uzanarak kalır.

Resim 49: Olumsuz İşareti[49]
189

5) Dahili Telefon: Yer hizmetleri personeli her iki kolunu da gövdeden 90° açıyla uzatır ve
iki kulağa vantuz çekmek için elleri hareket ettirir. Aşağıdaki görselde bu hareketin örneği
görülmektedir.

Resim 50:Dâhili telefon İşareti[50]
6)Kumandalara Dokunmayın: Yer hizmetleri personeli sağ elini baş hizasının üstüne
kaldırır ve yumruğunu kapar. Ayrıca çubuğu yatay konumda tutarak sol kolunu yan hizada
dize doğru uzatarak kalır.

Resim 51: Kumandalara Dokunmayın İşareti[51]
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7)Ön/Arka Merdivenleri Aç/Kapa: Yer hizmetleri personeli sağ kolu yanda ve sol kolu
başının üzerine 45° açıyla kaldırılmış olarak, sağ kolu sol omzunun üstüne doğru süpürme
hareketiyle hareket ettirir.

Resim 52: Ön/Arka Merdivenleri Aç/Kapa İşareti[52]

7.12. Alan Mürettebatı Geriye İtiş İletişimi
Apron alanında geri itme operasyonlarıyla ilgilenen yer personeli arasında sözsüz
iletişime standart bir şekil vermek için birtakım işaretler kullanılmaktadır. Bu işaretler
römork/ towbar bağlanması/sökülmesi faaliyetlerinin tüm aşamalarında ve geri itme işleminin
başlangıcı ve sonunda öğretildiği gibi kullanılmalıdır. Böylece sözlü iletişimin mümkün
olmadığı durumlarda bu faaliyetler ile yer hizmetleri operasyonlarının etkin olması
sağlanmaktadır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğini korumak için bu işaretlerin kullanımına özen
gösterilmelidir. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için de apron hareketlerinde özen
gösterilmelidir.
1) Kulaklıklı Alıcı Kullanan Görevliden Çekme/İtme Aracı (Towcar) Sürücüsüne
Araç Frenlerini İndir İşareti
İlgili personel elini omuz yüksekliğinin hemen üstüne yumruk yaparak kapalı olarak kaldırır
ve çekme/itme aracı (towcar) sürücüsüyle göz teması kurarak avucunu açar.
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Resim 53: Araç Frenlerini İndir İşareti[53]
2) İtmeye Engel Yok
İlgili personel sol kolunu omuzdan 90° açıyla dışarıya doğru açık tutar ve başparmak yukarıda
olacak şekilde elini gösterir. Bu işaret, çekme/itme aracı (towcar) sürücüsüne tüm ekipmanın
hava aracından ayrıldığını, takozların kaldırıldığını, hava aracı frenlerinin indirildiğini ve uçuş
mürettebatının geri itmeye başlama iznini verdiğini belirtmektedir.

Resim 54: İtmeye Engel Yok İşareti[54]

192

3) Olumsuz/Bekle
İlgili personel sol kolunu omuzdan 90° açıyla dışarı doğru açık tutar ve başparmak aşağıda
olacak şekilde elini gösterir. Bu işaret ile çekme/itme aracı (towcar) sürücüsüne hava aracının
geri itme için hazır olmadığını ve itme/çekme aracının bulunduğu konumda beklemesi
gerektiğini ifade etmektedir.

Resim 55: Olumsuz İşareti[55]

4) Aracın Frenlerini Çek/Dur
İlgili personel elini avucu açık olacak şekilde omuz hizasının hemen üzerine kaldırır ve uçuş
mürettebatıyla göz teması kurarak, elini yumruk yaparak kapatır. Geri itme işleminin sonunda
ise çekme/itme aracı (towcar) sürücüsüne hava aracı frenlerinin indirilmiş olduğunu ifade
eder.

Resim 56: Aracın Frenlerini Çek İşareti[56]
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5) Yavaşla
İlgili yer hizmetleri personeli 45° açıyla yan hizadan aşağı doğru elle “okşama hareketi”
yapar.

Resim 57: Yavaşla İşareti[57]
6) Geri İtiş Yönünün Değiştirilmesi
İlgili yer hizmetleri personeli parmak ile burnuna dokunur ve omza 90° açılı olacak kolu ile
hava aracının dönmesi gereken yönü işaret eder.

Resim 58: Geri İtiş Yönünün Değiştirilmesi İşareti[58]
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7.13.Diğer İşaretler
1) Hava Aracını Hareket Ettirmek için Serbest
İlgili yer hizmetleri personeli çubukla bir kolunu tam uzatarak, başının üzerine dümdüz
kaldırır ve diğer kol ve değnekle 45° açıyla yandan aşağıya doğru “süpürme” hareketi yapar.
İlgili işarete yönelik hareket aşağıdaki görselde betimlenmektedir.

Resim 59: Hava Aracını Hareket Ettirmek için Serbest İşareti[59]
2) Hava Aracının Hareketini Durdur
İlgili yer hizmetleri personeli tamamen uzattığı kollarla ve çubuklarla başının üzerinde çapraz
işareti yapar. Bu işarete yönelik hareket aşağıdaki görselde betimlenmektedir.
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Resim 60: Hava Aracının Hareketini Durdur İşareti[60]

3) Hava Aracının Hareketini Bekletin
İlgili yer hizmetleri personeli kollarını ve çubukları 45° açıyla yanlardan aşağıya doğru düz
uzatır. Hava aracının hareket etmesi ve emniyet sağlanması için bu işlem bitene kadar
kıpırdamaz.

Resim 61: Hava Aracının Hareketini Bekletin İşareti[61]
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Uygulamalar
Ramp hizmetlerinde kullanılan işaretlerinin alıştırmasını yapınız.
Buzlanma ile mücadelede uygulanması gereken faaliyetleri inceleyiniz.
Ramp faaliyetlerine örnekler veriniz?
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Uygulama Soruları
1) Anti-icing nedir?
2) Uçak temizliği nasıl yapılır?
3) Buzlanmanın uçak performansına etkileri neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ramp faaliyetlerinin neler olduğu anlatılmıştır. Ramp faaliyet türlerine
değinilmiştir. Ayrıca ramp faaliyetlerinde önemli yer tutan buzlanmayı önleme operasyonları
ve uçak temizlik yöntemleri ele alınmıştır. Havalimanlarının gürültülü olması nedeniyle apron
iletişiminde büyük önem taşıyan işaretler gösterimleri ile birlikte açıklanmıştır. Ramp
faaliyetlerine ilişkin SHY-22'deki bilgiler derlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hava aracı temizliği hangi örgütün kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir?
a) Devlet hava Meydanları İşletmesi
b) Dünya Havacılık Örgütü
c) Dünya Sağlık Örgütü
d) Hava Trafik Kontrol Birimi
e) Havalimanları Organizasyonu
2) Ramp faaliyetlerinin gerçekleştiği havalimanı alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Apron
b) Terminal
c) Pist
d) Kule
e) Hepsi
3) Yüzeyi temizlenmiş uçağın sınırlı bir süre için kırağı ya da buz oluşmasına, kar veya sulu
karın birikmesine karşı koruma altına alınması işlemine ne denir?
a) Buzlanma
b) De-icing
c) Anti-icing
d) Uçak temizlik
e) Sıralama
4) Aşağıdakilerden hangisi ramp hizmetlerinde uçak planlama faaliyetlerinde dikkat edilmesi
gereken hususlardan değildir?
a) Tam zamanında kalkış kayıtları tutulmalıdır.
b) Yolcu tahliyelerine yönelik planlar yapılmalıdır.
c) Yolcu bekleme alanı mesajları depolanmalıdır.
d) Uçuş müsaadesi alınmalıdır.
200

e) Meteorolojik veriler kayıt altına alınmalıdır.
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ramp hizmetlerinin birçoğu apron alanında gerçekleşmektedir.
b) Uçak temizliği iç temizlik ve dış temizlik olmak üzere ikiye ayrılır.
c) Ramp hizmetlerinde güvenlik önlemleri alınır.
d) Yolcu bagajlarının tartılması ramp faaliyetleri arasında yer almaktadır.
e) De-icing ve Anti-icing işlemleri buzlanmayı önler.
6) Aşağıdakilerden hangisi rampta kullanılan ekipmanlar arasında yer almaz?
a) Yolcu merdivenleri
b) İkram yükleyicisi
c) Self Check-in Makinesi
d) Kargo yükleyicisi
e) Posta ekipman yükleyicisi
7) Aşağıdakilerden hangisi rampta uçağı hazırlama faaliyetleri arasında yer almaz?
a) Yakıt ikmali
b) Lastik iniş takımlarının kontrolü
c) Yer güç sağlayıcısının temini
d) Bagaj Teslimi
e) Buz çözme, ısıtma-soğutma
8) Aşağıdakilerden hangisi SHGM Havaalanlarında Yer Hizmet Türleri ve Detayları başlıklı
Havacılık Talimatındaki ramp faaliyetleri arasında yer almaz?
a) Check-in
b) Yer Göstericilik
c) Park Etme
d) Ramp ile Pilot Yerel Arasında Haberleşme
e) Yükleme/Boşaltma ve İndirme/Bindirme
9) Aşağıdaki şekilde gösterilen işaret şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Olumlu işareti
b) Frenleri Çek işareti
c) Dâhili Telefon İşareti
d) Yangın İşareti
e) Park et İşareti
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10) Aşağıdaki şekilde gösterilen işaret şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Olumlu işareti
b) Dâhili Telefon İşareti
c) Araç Frenlerini İndir İşareti
d) Yangın İşareti
e) Park et İşareti
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Cevaplar: 1)c, 2)a, 3)c, 4)d, 5)d, 6)c, 7)d, 8)a, 9)d, 10)c
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8. UÇAK HAT BAKIM-UÇUŞ OPERASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Uçak Hat Bakım
Uçak Hat Bakımın Önemi
Uçak Hat Bakım Faaliyetlerinin Havayolu Firmaları için Sağladığı Faydalar
Uçak Hat Bakım Faaliyetleri
Uçuş Operasyonu ve Mürettebat Yönetimi
Yakıt ve Yağ Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Uçak Bakım Hizmetlerinin Avantajları Neler Olabilir?
2) Uçak Bakım Faaliyetlerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?
3) Uçuş Güvenliği ve Uçak Hat Bakım İlişkisi Nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Uçak hat bakım
faaliyetlerine ilişkin
talimatları okumalı

Uçak Hat Bakımın Önemi

Uçak Hat Bakım
faaliyetlerinin havayolu
taşımacılık sektöründeki
önemini kavrar.

Uçak Hat Bakım
Faaliyetlerinin Havayolu
Firmasına Avantajları

Hat Bakım Faaliyetlerinin
havayolu firmalarına
sunduğu operasyonel ve
finansal katkıları öğrenir.

Konu ile ilgili örnek
çalışmaları araştırmalı

Uçuş Operasyonu
Mürettebat Yönetimi

Uçuş Operasyonu ve
Mürettebat Yönetimi
faaliyetlerini kavrar.

Uçuş operasyonu ve
mürettebat yönetimi ile ilgili
dokümanları incelemeli
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Anahtar Kavramlar







Hat Bakım
Uçuş Operasyon
Yağ Yakıt
Olağan Hizmetler
Olağandışı Hizmetler
Malzeme Hizmetleri
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Giriş
Havayolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet ve güvenlik, diğer bir çok taşıma türüne
göre daha çok dikkatle ele alınan konuların başında gelmektedir. Havayolu ulaşım arzına
yönelik artan talep doğrultusunda hava araçlarının daha sık olarak seyrüsefer hizmetlerini
gerçekleştirdiği görülmektedir. Havacılık sektöründe can ve mal güvenliği oldukça önemlidir.
Bu endüstrideki faaliyetlerin her adımı ayrıntılı olarak uluslararası kurallara uygun olarak
gerçekleşmektedir. Bu nedenle hava araçlarının hat bakımları da üzerinde dikkatle durulan bir
konudur. Hava araçlarının bakımlarının yapılması, sefer öncesi uçuşa hazırlık kontrollerinin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bölümde uçak hat bakım faaliyetleri ile birlikte diğer bir
önemli yer hizmet faaliyet alanı olan uçuş operasyonu ve mürettebat yönetimi ve yağ-yakıt
ikmali konularından da bahsedilecektir.
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8.1. Uçak Hat Bakım
Uçak hat bakım faaliyetleri hava araçlarının belirli aralıklar ile önceden belirlenmiş
olan bakımlarını yapma, teknik denetimlerini gerçekleştirme, değişmesi ve onarılması gerekli
parçalara yönelik işlemleri yürütme faaliyetleridir. Bir uçağın uçuşa elverişli ve hazır olması
için gerekli bakım faaliyetlerinin yapılmasıdır. Bu bakımlar uçak tiplerine göre farklılık
gösterse bile A, B, C ve D tipinde olmak üzere dört tanedir. Ayrıca özel bakımların yapıldığı
da görülmektedir.
Bir hava aracı üreticiden havayolu işleticisine teslim edildiğinde emniyetli ve güvenilir
olarak uçuş sağlayabilecek nitelikte sertifikalandırılmaktadır. Havayolu taşımacılığında can
ve mal güvenliğinin önemi nedeniyle uçuş operasyonlarındaki hat bakım faaliyetleri üretici
sertifikasyonuna uyum sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Uçak bakımlarının amacı hava
aracının sürekli olarak emniyetli olmasının sağlanmasıdır. Belirli aralıklarla yapılan
bakımların yanı sıra her uçuş öncesi genel bir bakım gerçekleştirilebilir. Uçak üreticilerinin
uçak tipine göre belirttiği bakım aralıklarının yanı sıra havayolu firmalarının istediği özel
durumlarda da bakım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Havayolu firmaları kendi filolarında
bulunan uçak tiplerine göre bakım faaliyetlerini planlamaktadır.
Uçak hat bakım faaliyetlerini gerçekleştiren personeller konusunda uzman, yetkili
kuruluş tarafından sertifikalandırılmış bireylerdir. Uçuş operasyonlarındaki can güvenliğinin
emniyetli olması havayolu firmalarının müşteri bağlılığı ve imajı açısından çok önemlidir.
Ayrıca bakım faaliyetleri maliyetli olsa da yaşanabilecek bir kaza ya da kırımın maliyeti çok
daha büyük olabilir. Bu nedenle hava araçlarının bakımları büyük titizlikle
gerçekleştirilmektedir.

8.2.Uçak Hat Bakımın Önemi
Uçak hat bakım faaliyetleri can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından oldukça
önemlidir. Uçak hat bakım faaliyetlerine ilişkin kurallar ve yönetmelikler Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
oluşturulur. Havayolu firmalarının filolarında yer alan hava araçlarının tiplerine göre bakım
kuralları bulunmaktadır. SHGM, uçakların bakımları ile ilgili olarak EASA’nın Part-145 ve
Part-M kurallarını SHY-145 ve SHY-M isimleri altında Yönetmelik ve Talimat olarak milli
kurallara uyarlayıp sisteme sokmaktadır. EASA’nın uçak bakımları ile ilgili en önemli kuralı
Part145 sayılı Onaylı Bakım Merkezi olmasıdır.
Periyodik/planlı bakımlar uçak tipine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak yapılan
periyodik bakımlar:
•

Her inişten sonra ve kalkıştan önce gerçekleştirilen uçuş öncesi kontroller (Bu
kontroller sonucu ortaya çıkan arızaların giderilmesi sağlanır)

•

24 veya 36 saatte bir gerçekleştirilen Günlük Bakım,

•

Her hafta bir kez gerçekleştirilen Haftalık Bakım,
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•

Her 300/400 uçuş saatinde bir yapılan A bakım, (uçak tipine göre 65 saatte
olabilir)

•

Her 3000/4000 uçuş saatinde bir yapılan B+C bakım, (uçak tipine-yaşına göre
300-600 saatte olabilir)

•

Her beş yılda bir yapılan D tipi yıllık bakım gibi bakımlardır.

Bakıma alınan uçak üzerinde gerçekleştirilen işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir:
•

Dış (gerekiyorsa iç) temizlik yapılır.

•

Uçak hangar içindeki bakım alanına getirilir ya da uygun bakım ekipmanları
uçağa yanaştırılır.

•

Kontrol kapakları açılır.

•

Kapaklarda teknik temizlik gerçekleştirilir.

•

Bakım kartlarına ve türüne uygun kontrol işlemleri başlatılır. Bakım onarım
faaliyetleri ile ilgili olarak eğitim almış uzman teknisyenler gözle(hızlı kontrol)
ya da muayene (farklı metot ve ekipmanlar ile gerçekleştirilir) ile kontrolleri
gerçekleştirmektedir.

•

Kontrol esnasında ortaya çıkan beklenmedik durumlar rutin olmayan işlem
formuna (NRI) kaydedilir. Bu uyumsuzlukların ve sorunların düzeltilmesi için
uçağın bakım sorumlusu bilgilendirilir.

•

Kontrol faaliyetlerinden sonra işlemler ikinci bir uzman teknisyen tarafından
da kontrol edilmektedir.

•

Gerekli durumlarda ayar ve test işlemleri gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda
tecrübe uçuşu yapılabilir. Bakımı tamamlanan uçağın sefere çıkabilmesi için
uçabilir olduğuna dair onayın alınması ve sertifikasyonunun yapılması
gerekmektedir.

8.3.Uçak Hat Bakım Faaliyetlerinin Havayolu İşletmesi için Sağladığı
Faydalar
Hat bakım faaliyetleri ile birlikte havacılık sektöründe yaşanan kaza-kırım riskleri
azalmaktadır. Ayrıca gelişen emniyet önlemleri sayesinde can ve mal güvenliği
arttırılmaktadır. Hak bakım faaliyetlerinin sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir:
•

Uçuş güvenliğini sağlar.

•

Zamanında kalkış performansını arttırır.
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•
Var olan hataların tespit edilmesi çok önemlidir. Hava aracında mevcut olan bir
arızanın tespit edilememesi kaza ya da kırımla sonuçlanabilir. Bu durum arzu edilmeyen bir
olaydır. Bu nedenle bu gibi faciaların yaşanmaması için bakım faaliyetlerine önem verilmesi
gerekmektedir.
•
Bazı durumlarda da var olmayan hataların üzerinde durulması gecikmelere ve
gereksiz bakım maliyetlerine neden olmaktadır. Uçağın uzun süreler içerisinde bakım
alanında bulunması, bakım faaliyetlerinin hantal olarak gerçekleştirilmesi havayolu firması
adına istenmeyen bir durumdur. Hava araçları bakım faaliyetleri dahil 24 saat aktif
olmalıdırlar.
Uçak hat bakım hizmetleri Olağan hizmetler, Olağan Dışı hizmetler, Malzeme
İşlemleri, Park ve Hangar Sahası faaliyetleri başlıkları altında SHGM Havaalanları Yer
Hizmet Türleri ve Detayları isimli talimat çerçevesinde aşağıda özetlenmektedir.

8.4. Uçak Hat Bakım Faaliyetleri
Olağan Hizmetler
•

Havayolu taşıyıcısının mevcut olan talimatlarına uygun olarak hat bakım
kontrolleri yapılır.

•

Uçak seyir defterine hat bakım faaliyetlerinin gerçekleştirildiğine dair notlar
alınarak kayıtlar tutulur.

•

Hat bakım faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunları, kusurlu durumları uçak seyir
defterinde kayıt altına almak ve ilgili birimi haberdar etmek gerekmektedir.

•

Hava aracı kalkışından önce uçuş öncesi kontrollerin yapılması önem arz eder.

•

Kalkıştan önce hava aracına yönelik buzlanma olup olmadığı kontrol edilir.
Buzlanma olması durumunda buz çözücü ve buzlanmayı engelleyici faaliyetler
gerçekleştirilir.

•

Kontrol faaliyetlerindeki işlemleri gerçekleştiren personel teknik olarak
konusuna hakim olan kişilerden oluşmaktadır.

Olağan Dışı Hizmetler
•

Hava aracının kontrol ederken ortaya çıkan ya da uçuş ekibinin uçak seyir
defterine kayıt ettiği arızaları, problemleri havayolu taşıyıcısının talep etmesi
hâlinde gidererek hava aracının emniyetli sefer yapabilmesi sağlanır.

•

Uçak hat bakım faaliyetlerine yönelik yapılan işlemleri uçak seyir defterine
yazmak ve uzman kişiler tarafından imzalanmasını sağlamak gerekmektedir.

•

Havayolu firmasının kurallarına uygun olarak, teknik sorunları, arızaları ve
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bunları gidermeye yönelik yapılan operasyonları havayolu firmasının teknik
bakım merkezine bildirmek ve bu bakım birimini konu ile haberdar etmek
gerekir.
•

Havayolu firmasının hava araçlarına ilişkin teknik dokümanlar, el kitapları ve
ilgili belgeler yer hizmetleri kuruluşlarınca bulundurulmalıdır. Böylece teknik
olarak kolaylık sağlanması için gerekli dokümanlara ve bilgilere sahip olunur.

Malzeme İşlemleri
•

Yer hizmetleri işletmesi, havayolu taşıyıcısının hava araçları ile ilgili olarak
yedek parçaları, güç kaynaklarını ve gerekli ekipmanları gümrükten çekerek bu
parçalara ilişkin faaliyetleri yürütür.

•

Havayolu taşıyıcısının yedek güç kaynaklarını ve yedek parçalarının periyodik
kontrollerini sağlayarak uçuşların emniyetli gerçekleştirilmesi için gerekli
önlemleri alır.

•

Havayolu taşıyıcısının hava araçlarına ilişkin yedek parçalarını ve özel
ekipmanlarını emniyet altında tutacak uygun depolama alanları sağlanır. Bu
ekipmanların stoklarda bozulmaması için gerekli önlemler alınır. Bu yedek
parçaların çalınmaması ve hasar görmemesi için depolar periyodik olarak
kontrol edilir.

Park ve Hangar Sahası İşlemleri
Yer hizmetleri kuruluşları gerekli durumlarda hava araçları için uygun park ve hangar
sahalarını temin etmelidir. Bu alanların düzenlemesi faaliyetlerini yürütebilir. Bu sahalardaki
faaliyetlerin işlevselliğini kontrol eder. Park ve hangar sahalarında oluşabilecek ve hava aracı
için tehlike arz edecek maddelerden arındırılması için çalışmaları yürütür. Bu alanların
temizliği için gerekli faaliyetleri gerçekleştirir. Bu sahalardaki teknik ihtiyaçları giderir.

8.5. Uçuş Operasyonu ve Mürettebat Yönetimi
Uçuş operasyonu ve mürettebat yönetimi faaliyetleri, uçuşa hazırlık ve uçuş süresince
yapılacak faaliyetler ile birlikte uçuş operasyonunda görev yapacak mürettebatın yönetimi ile
ilgili işlemleri kapsamaktadır. Bu hizmetler uçuş operasyonu faaliyetleri, kalkış meydanında
uçuş hazırlığı, kalkış meydanının dışındaki bir noktadan kalkış hazırlığı, uçuş esnasında
yardım, uçuş sonrası işlemler, uçuş esnasında yeniden dispeç ve mürettebat yönetimi gibi alt
başlıklardan oluşmaktadır. Bu faaliyetlere ilişkin bilgiler SHGM Havaalanları Yer Hizmet
Türleri ve Detayları isimli talimat çerçevesinde aşağıda özetlenmektedir.
İlgili sorumluluk alanlarında havayolu taşıyıcısının uçağına verilen işletme
hizmetlerini ve kolaylıklarını etkileyebilecek herhangi bir projeden taşıyıcıyı haberdar etmek
gerekmektedir.
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Havayolu taşıyıcısı tarafından temin edilmesi gereken tüm doküman ve talimatların
güncel versiyonları bulundurularak öngörülen tüm formların mevcut olmaları sağlanmalıdır.
Uçuş hareketiyle ilgili aksaklıklar olduğu durumlarda, havayolu taşıyıcısının kuralları
tetkik edildikten sonra, hava şartları, mevcut yer hizmetleri ve kolaylıkları, hava aracı servisi
olanakları ve tüm uçuş harekatı gereksinimleri dikkate alınarak kaptan pilota hareket tarzı
hakkında uygun olan önerilerde bulunulmalıdır.
Her uçuş operasyonu ile ilgili olarak alınan veya gönderilen mesajları, havayolu
taşıyıcısı tarafından belirtilen tüm belgeler ve dokümanları derleyerek bir “uçuş dosyası”
oluşturulur ve bu dosya havayolu taşıyıcısı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda tasfiye
edilir.
Kalkış Meydanında Uçuş Hazırlığı
Her bir uçuş için meteorolojik olaylara ilişkin belgeler, hava seyrüsefer bilgileri
düzenlenerek hava aracına teslim edilir.
Uçuş koşulları analiz edilerek havayolu taşıyıcısının talimatlarına ve sağladığı verilere
uygun olarak, uçuş hareket planı hazırlanır, istenir, imzalanır ve hazır bulundurulur.
Hava Trafik Servisi (ATS) için uçuş planı düzenlenir, istenir, imzalanır ve hava trafik
servisine eksiksiz olarak teslim edilir.
Uçuş ekibine kalkış için bilgiler aktarılır.
Yakıt istek belgesi hazırlanarak imzalanır.
Havayolu taşıyıcısının talimatlarına uygun olarak uçuş harekat formları dağıtılır ve
gerekli olanlar kaptan pilota imzalatılır.
İlgili yer hizmetleri birimlerine ağırlık ve yakıt bilgileri bildirilir.
Hava Trafik Hizmetleri birimlerinden havayolu taşıyıcısının slot zaman tahsisini alır,
bu işlem izlenir ve faaliyetleri yönetir.
Kalkış Meydanının Dışındaki Bir Noktadan Kalkış Hazırlığı
Her bir uçuş için meteorolojik olaylara ilişkin belgeler, hava seyrüsefer bilgileri
düzenlenerek hava aracına teslim edilir.
Uçuş koşulları analiz edilerek havayolu taşıyıcısının talimatlarına ve sağladığı verilere
uygun olarak, uçuş hareket planı hazırlanır, istenir, imzalanır ve hazır bulundurulur.
Havayolu taşıyıcısının talimatlarına uygun olarak harekat uçuş planını, hava trafik
hizmetleri uçuş planını, ekip bilgilendirme notlarını kalkış meydanındaki havayolu
taşıyıcısına veya temsilcisine gönderir.
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Uçuş Esnasında Yardım
Alınan uçuş hareket mesajları, uçuş planı mesajları ve durum raporlarına göre uçuş ile
ilgili sürecin ilerleyişi takip edilir.
Havayolu taşıyıcısının yer hizmetleri temsilcisine uçuşun durumu ile ilgili olarak bilgi
verilir.
Uçuş planına uygun olarak, uçuşların emniyetli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
kolaylaştırmak amacıyla, talep edildiğinde ya da gerekli görüldüğü durumlarda uçuşa yardım
edilir.
Uçuş hareketi, belirli menziller içinde izlenir ve gerekli durumlarda yardım sağlanır.
Uçuş sürecinde herhangi bir aksaklık olması durumunda hemen havayolu taşıyıcısının
talimatlarına (yazılı veya sözlü) uygun tedbirler alınır.
Gecikme, rota değiştirme, motor arızası gibi uçuşa ilişkin her türlü olay havayolu
taşıyıcısı tarafından istenildiği şekilde kaydedilir ve gerekli birimlere ve havayolu taşıyıcısına
haber verilir.
Uçuş Sonrası Faaliyetler
Uçuş sonrası faaliyetler incelendiğinde; gelen ekipten uçuş malumatlarını alma ve
ilgili tüm birimlere doldurulan formları ve raporları dağıtma işlemlerinin yürütüldüğü
görülmektedir.
Uçuş Esnasında Yeniden Dispeç
Meteorolojik bilgiler ve uçuş harekat koşulları yeniden dispeç için analiz edilir. Bu
işlemi uçuş sürecinde uçaktan verilen bilgilere göre hesaplayıp planlamak ve elde edilen
bulguları kaptan pilota bildirmek gerekmektedir.
Mürettebat Yönetimi
Havayolu taşıyıcısı tarafından istenildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz seferlerde görevli
mürettebatın konaklayabilmesi için otel rezervasyonları yapılır.
Havayolu taşıyıcısı tarafından istenildiği şekilde mürettebatın transfer ve ulaştırma
faaliyetleri sağlanarak bu faaliyetler düzenlenir.
Havayolu taşıyıcısı tarafından istenildiği şekilde uçak mürettebatı havalimanı
tesislerinden geçirilir ve kendilerini ilgili brifing verilir.
Havayolu taşıyıcısı tarafından istenildiği şekilde mürettebat harcırah formları
hazırlanır.
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Havayolu taşıyıcısı tarafından istenildiği şekilde mürettebat harcırahları ödenir.
Mürettebat rahatsızlıklarını
firmasına bildirir.

ve uçuşa gidememe durumlarını taşıyıcı havayolu

8.6.Yakıt ve Yağ
Yakıt İkmali ya da Yakıt Boşaltması
Yakıt temin eden firmalarla temasta bulunulur. Havayolu taşıyıcının talimatlarına
uygun olarak, depolamadan önce, yakıt teslimatını kirliliğe karşı denetleyerek sonuçları
havayolu taşıyıcısına bildirir. Yakıt tankerlerini ve cihazlarını yakıt kirliliğine karşı
denetleyerek sonuçları havayolu taşıyıcısına bildirir. Yer hizmetleri şirketinin tesislerine,
havayolu taşıyıcısının belirttiği depolama tesislerine yakıt depolaması yapılması durumlarında
denetim gerçekleştirilir. Yakıt ikmali ve yakıt boşaltılması faaliyetlerinde gözlemci olarak
bulunulur. Hava aracı, yakıt ikmaline/yakıt boşaltmasına hazırlanır. Hava aracının yakıt
tanklarından suyun boşaltılması sağlanır. İstenildiği takdirde belirtilen miktardaki yakıt
depodan çekilir. Bu işlemleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan yakıt yükleme ve boşaltma
araçları temin edilir ve hava aracına yanaştırılması, çıkartılması ve çalıştırılması sağlanır.
Hava aracına yüklenen yakıt miktarı kontrol edilir. Tüm yakıt ikmal/yakıt boşaltma
faaliyetlerinin kayıtları tutulur ve havayolu taşıyıcısının talimatlarına uygun olarak kullanılan
yakıt miktarlarının envanteri havayolu taşıyıcısına teslim edilir.

Resim 62:Uçağa Yakıt İkmali26
Yağ ve Diğer Sıvıların İkmali
İkmal ve akaryakıt şirketleri ile temasta bulunulur. İkmal faaliyetlerinin denetimi
26

en.wikipedia.com adresinden alınmıştır.
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yapılır. Özel yakıt ikmal gereçleri temin edilerek bunların çalıştırılması sağlanır.
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Uygulamalar
Bir hava aracına yönelik gerçekleştirilen yakıt ikmalinin önemini açıklayınız.
Uçak hat bakım faaliyetleri ile havacılık sektöründeki emniyet arası ilişkiyi anlatınız.
Uçuş operasyon faaliyetlerinde yer hizmetleri personellerinin rollerini açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Yakıt ve yağların ikmalinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
2) Hat bakım faaliyetleri kaç tipte gerçekleşir?
3) Uçuş Operasyon faaliyetleri genel olarak kaça ayrılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havayolu taşımacılık sektöründe büyük bir önem arz eden can ve mal
güvenliğinin sağlanması için gerekli olan hava aracı hat bakım faaliyetleri ele alınmıştır. Uçak
hat bakım faaliyetlerinin kalitesi havayolu firmalarının sürdürülebilir imajına olumlu katkı
sağlayacaktır. Hat bakım faaliyetlerinin uçak tiplerine göre değişebileceği vurgulanmıştır.
Uçuş operasyon faaliyetleri ile birlikte bir diğer yer hizmet türü olan yakıt ve yağ ikmali
işlemlerinde önem arz eden konu başlıkları ilgili yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hat bakım faaliyetlerinin havayolu firmalarına sunduğu
avantajlar arasında yer almaz?
a) Havayolu firması imajını arttırır.
b) Havayolu firması uçaklarına ait kaza, kırım, arıza oranlarını düşürür.
c) Can ve mal güvenliği sağlanır.
d) Zamanında kalkış performansı artar.
e) Bilet fiyatları yükselir.
2) Aşağıdakilerden hangisi hat bakım faaliyetlerinden değildir?
a) A Tipi Hat Bakım
b) B Tipi Hat Bakım
c) F Tipi Hat Bakım
d) C Tipi Hat Bakım
e) D Tipi Hat Bakım
3) Aşağıdakilerden hangisi Uçuş Operasyon faaliyetleri konu başlıkları arasında yer almaz?
a) Kalkış meydanında uçuş hazırlığı
b) Malzeme işlemleri
c) Uçuş esnasında yeniden dispeç
d) Uçuş sonrası faaliyetler
e) Uçuş esnasında yardım
4) Uçak............. hat bakım faaliyetlerinin gerçekleştirildiğine dair notlar alınarak kayıtlar
tutulur. İlgili boşluğa gelecek terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uçuş operasyon kitabı
b) Uçak not defteri
c) Uçak seyir defteri
d) Uçuş dergisi
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e) Uçuş kuponu
5) Yer hizmetleri işletmesi, havayolu taşıyıcısının hava araçları ile ilgili olarak yedek
parçaları, güç kaynaklarını ve gerekli ekipmanları gümrükten çekerek bu parçalara
ilişkin faaliyetleri yürütür. Bu operasyonlara yönelik gerçekleştirilen hizmetlere ne ad
verilir?
a) Mürettebat Hizmetleri
b) Yakıt Hizmetleri
c) Ramp Hizmetleri
d) Ulaşım Hizmetleri
e) Malzeme İşlemleri
6) Uçak
hat
bakım
faaliyetlerine
ilişkin
kurallar
ve
yönetmelikler
…………………………Bakanlığı’na
bağlı
…………………………..tarafından
oluşturulur. Cümledeki boşluklara uygun gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme/ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme/ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü
c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme/ TCDD
d) İç işleri /SHGM
e) Dış işleri/DHMİ
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Havayolu firmalarının filolarında yer alan hava araçlarının tiplerine göre bakım
kuralları bulunmaktadır.
b) Uçak bakımlarının amacı hava aracının sürekli olarak emniyetli olmasının
sağlanmasıdır.
c) Belirli aralıklarla yapılan bakımların yanı sıra her uçuş öncesi genel bir bakım
gerçekleştirilebilir.
d) Uçak üreticilerinin uçak tipine göre belirttiği bakım aralıklarının yanı sıra
havayolu firmalarının istediği özel durumlarda da bakım faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir.
e) Uçak hat bakım faaliyetlerini tüm ramp personeli gerçekleştirebilir.
8) Aşağıdakilerden hangisi olağan hizmetler kapsamında ele alınmaz?
a) Havayolu taşıyıcısının mevcut olan talimatlarına uygun olarak hat bakım
kontrolleri yapılır.
b) Uçak seyir defterine hat bakım faaliyetlerinin gerçekleştirildiğine dair notlar
alınarak kayıtlar tutulur.
c) Tüm yer hizmetleri personeli olağan hizmetlere yönelik işlem gerçekleştirebilir.
d) Hat bakım faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunları, kusurlu durumları uçak seyir
defterinde kayıt altına almak ve ilgili birimi haberdar etmek gerekmektedir.
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e) Hava aracı kalkışından önce uçuş öncesi kontrollerin yapılması önem arz eder.
9) Aşağıdakilerden hangisi park ve hangar sahası işlemleri ile ilgili olarak yer hizmeti
kuruluşunun faaliyetleri arasında yer alır?
a) Yer hizmetleri kuruluşları gerekli durumlarda hava araçları için uygun park ve
hangar sahalarını temin etmelidir.
b) Bu alanların düzenlemesi faaliyetlerini yürütebilir.
c) Bu sahalardaki faaliyetlerin işlevselliğini kontrol eder.
d) Park ve hangar sahalarında oluşabilecek ve hava aracı için tehlike arz edecek
maddelerden arındırılması için çalışmaları yürütür.
e) Hepsi
10) Aşağıdakilerden hangisi yakıt ikmali ve boşaltılması sürecindeki yer hizmetleri
faaliyetleri arasında yer almaz?
a) Yakıt temin eden firmalarla temasta bulunulur.
b) Yakıt ikmali ve yakıt boşaltılması faaliyetlerinde gözlemci olarak bulunmaz.
c) Yakıt tankerlerini ve cihazlarını yakıt kirliliğine karşı denetleyerek sonuçları
havayolu taşıyıcısına bildirir.
d) Yer hizmetleri şirketinin tesislerine, havayolu taşıyıcısının belirttiği depolama
tesislerine yakıt depolaması yapılması durumlarında denetim gerçekleştirilir.
e) Havayolu taşıyıcının talimatlarına uygun olarak, depolamadan önce, yakıt
teslimatını kirliliğe karşı denetleyerek sonuçları havayolu taşıyıcısına bildirir.

Cevaplar: 1)e, 2)c, 3)b, 4)c, 5)e, 6)a, 7)e, 8)c, 9)e, 10)b
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9. ULAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.2.1.

Ulaşım Hizmetleri
Havalimanı Erişimi
Havalimanı Erişimi Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Havalimanı erşimi neden önem arz eder?
2) Havalimanı ulaşımı türleri neler olabilir?
3) Yer hizmetleri şirketleri neden bu faaliyetleri yürütür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ulaşım Hizmetleri

Ulaşım hizmetlerine yönelik
faaliyetleri öğrenir.

Havalimanı Erişimi

Havalimanı Erişimi ve
Türlerinin neler olduğunu
kavrar.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ulaşım hizmetlerinin
önemini analiz etmeli
Havalimanı ulaşım türlerini
araştırmalı
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Ulaşım
Ulaşım Türleri
Havalimanı Erişimi
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Giriş
Havayolu taşımacılık sektörüne yönelik talebin artması ile birlikte havalimanı
yatırımlarının geliştiği görülmektedir. Havalimanı ulaşım unsuru da bu gelişmeler
çerçevesinde önemle üzerinde durulan bir konu olarak ele alınmaktadır. Havalimanlarının
bulundukları lokasyonlar nedeniyle havayolunu kullanacak yolcuların farklı ulaştırma
modelleri ile bu alanlara geldikleri görülmektedir. Havayolu seyrüsefer faaliyetlerini
gerçekleştirecek hava araçlarının iniş ve kalkış yapmak için özel alanlara ihtiyaç duyması
sebebiyle bu modu seçecek yolcuların bu alanlara taşıma türleri ile ulaştırılmaları
sağlanmalıdır. Havayolu taşımacılığının her geçen gün daha fazla talep edilen bir ulaşım türü
hâline gelmesi ile birlikte havalimanı erişimleri de yer hizmetleri kuruluşları için cazip bir
pazar olarak değerlendirilmektedir. Bu bölümde yer hizmetleri kuruluşlarının ulaşım
faaliyetleri kapsamındaki görevleri ve havalimanı ulaşım türleri uygulamaları ele alınacaktır.
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9.1. Ulaşım Hizmetleri
Ulaşım, insanların, eşyaların, canlı ve cansız varlıkların bir yerden başka bir yere
hareket etmesi-ettirilmesi anlamına gelmektedir. Hareketlilik ve mobilite kavramları ulaşımla
birlikte değer kazanmaktadır. İnsanoğlunun varoluşundan bu yana ulaşım ve taşımacılık
faaliyetleri hayatı kolaylaştıran etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulaşım araçlarının icat
edilmesiyle birlikte insanoğlunun gelişmişlik düzeyleri artış göstermektedir. Bu nedenle
ulaşım faaliyetleri çerçevesinde bu bölümde havalimanı yer hizmetleri dersi konularından
ulaşım hizmetleri ve genel bir konu olan havalimanı erişimi ele alınmaktadır.
Ulaşım hizmeti SHGM tarafından hazırlanan SHY-22 yönetmeliğinde belirtilmiş olan
havalimanı yer hizmet türlerinden bir tanesidir. Kara ulaşımının sağlanmasını ifade eden bu
hizmet türünün ayrıntıları SHY-150.10A kodlu SHGM Havaalanları Yer Hizmet Türleri ve
Detayları başlıklı havacılık talimatında genel ulaşım ve özel taşıma alt başlıkları olarak şu
şekilde ifade edilmektedir:

Genel
Ulaşım

Özel
Taşıma

•
•
•
•
•

Yolcu
Bagaj
Kargo ve/veya postanın
1)Havaalanı ile Şehir terminali
2)Havaalanı ile diğer mutabakata varılmış
noktalar
• 3)Aynı havaalanındaki ayrı teminaller
arasında
• Taşınmasını sağlamak için gerekli bütün
düzenlemeleri yapmaktır.

• Yerel imkanlar dahilinde, özel taşımalar
için, gerekli bütün düzenlemeleri
yapmaktır.

Şekil: 15 Yer Hizmetleri Kuruluşları Ulaşım Faaliyetleri
Yolcu, bagaj, kargo ve postanın kurallara uygun şekilde taşınması, yer değişimlerinin
sağlanması, emniyetli ve güvenli bir şekilde uçuş operasyonlarına yönelik yolcu ve kargo
taşımalarının gerçekleştirilmesi, havalimanı ve kent merkezi arasında yolcu-kargo-posta
taşımalarının yapılması ulaşım hizmetlerinin faaliyet konuları arasında yer almaktadır.
Ulaşım hizmeti ile yolcu transferinin yapılması, apronda açık park alanına park etmiş
hava araçlarına yolcu, mürettebat, bagaj ve kargonun taşınması faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir. Özellikle yoğun olan meydanlarda meydan sınırları içerisindeki
yolcunun (kargonun) taşınması önem arz etmektedir. Yer hizmetleri faaliyetlerinin hızlı ve
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etkin olması havayolu firmalarının da faaliyetlerinin operasyonel ve finansal başarı
sağlamasına zemin hazırlamaktadır. Havalimanı sınırları içerisinde emniyetli ve güvenli
erişim olanaklarının yaratılması, ulaşım faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerin ve kontrollerin
yapılarak kayıtların tutulması gerekmektedir.
Yer hizmetleri kuruluşları ulaşım hizmetlerini yerine getirmek için otoriteler
tarafından belirlenmiş olan kara ulaşım araçlarına sahip olmalıdır. Aynı zamanda bu hizmete
yönelik faaliyetleri yerine getirecek personelin ulaşım hizmetleri için gerekli olan prosedürler
hususunda eğitim almaları önem arz eder. Ayrıca havalimanı kategorisine göre yer hizmetleri
kuruluşlarının bulundurulması gereken teçhizatlar DHMİ tarafından belirlenir.
Ülkemizde havalimanlarına ulaşım konusunda birkaç taşıma türü dikkat çekmektedir.
Altyapı yatırımlarının yoğun olduğu büyük kentlerde metro ve hafif raylı sistemler ile
havalimanlarına erişmek mümkündür. Ancak ülkemizde bu taşıma olanaklarına sahip
havalimanı sayısı oldukça azdır. Bu nedenle havalimanı ulaşımında kara ulaşımı daha çok
tercih edilmektedir. Özel araçlar, taksiler, otobüsler, minibüsler, belediye otobüsleri ile
havalimanlarına yolcu taşınmaktadır. Havacılık sektörünün ülkemizde oldukça gelişmesi ile
birlikte havayolu taşımacılığına yönelik talep her geçen gün artış göstermektedir.
Havalimanını kullanarak uçuş operasyonu gerçekleştirmek isteyen yolcular, ziyaretçiler,
havalimanı faaliyetlerini icra eden paydaşların personelleri alana ulaşmak için erişim türlerini
kullanmaktadır.
Yer hizmeti kuruluşlarına ait otobüslerin Türkiye’nin birçok yerinde yolcu taşıma
amaçlı olarak hizmet ettiğini söylemek mümkündür. Hava araçlarının sefer saatlerine göre
havalimanından aldıkları yolcuyu kent merkezine ya da talimatta belirtildiği şekilde anlaşmalı
olunan noktaya transfer etmektedirler. Havayolu taşımacılığına yönelik yolcu sayılarının
artması, sezonluk artışlar havalimanı ulaşımının da işletmeler için cazip bir pazar olarak
değerlendirilmesine zemin hazırlamaktadır.

9.2.Havalimanı Erişimi
Havalimanı popülâsyonu üç ana kategoride ele alınmaktadır. Yolcular, çalışanlar ve
ziyaretçiler havalimanı nüfusunu oluşturmaktadır. Yolcular; giden yolcu, gelen yolcu, transfer
yolcu olarak sınıflandırılmaktadır. Havayolu şirketleri çalışanları, havalimanı çalışanları,
kamu otoritesi çalışanları, özel şirketlerin çalışanları, yer hizmetleri kuruluşlarının çalışanları,
üçüncü ve dördüncü parti destek sağlayıcı firmaların çalışanları meydan personeli olarak ele
alınmaktadır. Yolcu geçirenler, karşılayanlar, havalimanını gezmek ve görmek için gelenler
de ziyaretçilerdir. Havalimanı büyüklüğü, lokasyonu ve hizmet türü çalışan sayısını ve
meydan yoğunluğunu etkilemektedir. Yolcu sayısı arttıkça ihtiyaç duyulan hizmet ve personel
sayısı artacaktır. Dünyanın en büyük meydanlarından olan Chicago O’Hare Havalimanı’nda
2011 yılında günlük 500.000 insan hareketi gerçekleşmiştir. Bu kişiler, genellikle Kennedy
Expressway’i (metro) kullanarak havalimanı erişimleri sağlamışlardır.
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden olan ABD'de havalimanı erişiminde özel araçlar
kullanılmaktadır. Daha çok taksi, otobüs ve özel araçlar ile yolcular ve çalışanlar
havalimanına ulaşmaktadır. ABD'deki özel araç kullanım oranı, bu konudaki devlet
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politikaları, araçların ve yakıtın diğer ülkelere göre daha ucuz olması gibi nedenlerden dolayı
yüksektir. ABD'deki Boston Logan Havalimanına erişimde demiryolu ve otobüs kullanımı
1970'de %16 iken, bu rakam 2000'de %18dir. Aradan geçen 30 yılda havalimanı erişiminde
toplu taşımaya yönelik bir eğilim yaşanmamıştır. Bunun tersi durumda olan havalimanları da
mevcuttur. Zürih, Amsterdam, Frankfurt, Brüksel, Londra Gatwick havalimanlarında ise
şehirlerarası (ülkeler arası) demiryolu ağlarının istasyonları bulunmaktadır. Avrupa’da iki
havalimanını birbirine bağlayan demiryolu ağları mevcuttur. Munich ve Oslo havalimanları
birbirine bu şekilde bağlanmaktadır. Amsterdam Schiphol ve Brüksel arasındaki Rotterdam
ve Antwerp'i de içeren demiryolu hattı Hollanda ve Belçika'daki havayolu yolcu
taşımacılığını arttıran bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Bu ülkelerde demiryolu ağı
havayolu yolcusunu tüm lokasyonlara ulaştırabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu şekilde
karayolu ile havalimanı erişimine olan talep azalmaktadır. Demiryolu taşımacılığı diğer
araçlara göre daha çevreci bir taşıma modudur. Yerde daha az yer kaplayarak daha çok yolcu
taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca havalimanı çevresindeki araç yoğunluğunu ve trafiği
azaltacak bir erişim modelidir. My Shangai, Hong Kong, Seoul, Kuala Lumpur gibi
Güneydoğu Asya'daki havalimanlarında da demiryolu ağları ile birçok noktaya bağlantı
imkânı sunulmaktadır.

9.2.1. Havalimanı Erişim Türleri
Havalimanları için ulaşım olgusu iki ana başlık altında incelenebilir. Farklı
lokasyonlardan havalimanı erişimi ve havalimanı sınırları içerisinde ulaşım incelememiz
gereken başlıklar olarak ele alınmaktadır.
1. Şehir merkezinden-farklı lokasyonlardan havalimanı ulaşımı: YHT ve benzeri ulaşım
türleri, özel araçlar ile havalimanına ulaşmak mümkündür. Havalimanı ve çevresini
ulaşım ağları ile bağlamak bölgenin gelişimini ve ulaşılabilirliğini arttıracaktır.
Bölgesel, yerel, devletsel planlama yatırımları ile birlikte havalimanı ulaşımı
geliştirilmektedir. Kent içi ulaşım planlamalarında bölgedeki havalimanı ile ulaşım
ağlarının yapılandırılması da üzerinde önemle durulan bir konudur.
Havalimanına ulaşım türleri:
Özel araçlar
Araç kiralama
Havayolu firmalarının ya da otellerin CIP müşterilere tahsis ettikleri araçlar
Havayolu firmaları ya da havalimanında personel barındıran kurumların
personel servisleri
Yer Hizmeti Kuruluşlarının Ücretli Servisleri
Şehir-havalimanı ulaşımını gerçekleştiren özel taksiler
Özel VIP araçlar
Tarifeli otobüs ve minibüsler
Trenler ve tramvaylar
Deniz ulaşım araçları
Havalimanlarının 7/24 açık olması, yolcu karşılamak ya da uğurlamak için gelen
ziyaretçiler sebebiyle havalimanı ulaşımı özellikle metropollerde önem taşımaktadır.
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2. Havalimanı sınırları içinde ulaşım: Özellikle büyük meydanlarda birbirinden farklı
lokasyonlarda ve meydan alanı içerisinde birden çok terminalin olduğu durumlarda
havalimanı sınırları arası ulaşımda önemlidir. Son yıllarda Low-cost taşıyıcıların
gelişmesi ve bu firmalar ile havalimanı işbirliklerinin artması havalimanı fiziki
sınırları içerisinde ancak ana terminalden uzak farklı terminal binalarının
oluşturulması sonucu terminaller arası ulaşım da önemli hale gelmektedir. Ayrıca
havalimanına yabancı olan bir yolcu ana terminale ulaşmış ise oradan araçla 5-15
dakika mesafedeki terminale ulaşması havalimanı ve havayolu firması
sorumluluğundadır. Genellikle böyle terminallerin bulunduğu meydanlarda ana
terminal binası ve havayolu firmasının dominant olduğu yakın terminal binaları
arasında servis ve otobüsler bulunmaktadır. Lizbon Uluslararası Havalimanında Easy
Jet uçuşları için inşa edilen Terminal, Ana Terminale otobüsle 5-10 dakika mesafede
yer almaktadır. Havalimanına ulaşmış yolcular ücretsiz olan bu araçlar ile kendi uçuş
noktalarının başlayacağı terminale erişmektedir.
a) Araç park tesisleri: Havalimanı terminali ve tesislerinin yanında yolcu ve
çalışanlar için araç park yerleri bulunmaktadır. CIP ve VIP yolcular için ayrı park
alanlarını mevcut olduğu otoparklar da mevcuttur. Araç kiralama şirketleri
kiralanacak araçları otoparklar içinde tutabilirler. Genellikle terminal işleticisi
tarafından işletilen alanlardır. Araç park alanlarının yolcu artışı paralelinde
genişletilebilir özellikte olması ve kapasite sorununu yaşamaması için park
alanlarının kullanışlı olması gerekmektedir. Araç park yerleri, havalimanı trafiğini
rahatlatmalı ve araç yoğunluğunu azaltmalıdır. Otopark ücret politikalarının
makul olması havalimanı çevresindeki yollarda park eden araç sayısını azaltarak
havacılık harici gelirlerin artmasını sağlayabilir. Yol kenarlarında bekleme yapan
araçların otoparkı tercih etmeleri için havayolu firması ile anlaşmalar yapılabilir.
Uçuş biletini gösteren yolculara indirimli ya da ücretsiz park yeri temin edilebilir.
Bu yaklaşımlar ile havalimanı çevresinde ulaşım rahatlayacak ve trafik
sıkışıklıkları ortadan kalkacaktır.
Büyük araziler üzerine konumlandırılmış havalimanlarında özel olarak işletilen ve
meydana 5-10 dakikalık mesafede olan otoparklar mevcuttur. Son yıllarda havayolu firmaları
ile anlaşmalı özel şirketlerin havalimanına çok yakın yerlerde indirimli araç park hizmeti
verdikleri görülmektedir. Havayolu firması yolcusu aracını buraya park edip kısa mesafeyi
yürüyerek ya da servis aracını kullanarak terminale ulaşmaktadır. Ülkemizde Ankara
Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanlarında bu model otopark
uygulamaları mevcuttur.
b) Terminal ulaşım alanları:
Yolcuların araçlardan ya da taksilerden inmeleri için ayrılmış yerler, otobüs ve
servis peronları için ayrılmış alanlar ulaşım kolaylıkların sağlanması amacıyla
kullanılmaktadır. Terminaller arası yolcu taşımak için kullanılan araçlarında
beklediği özel peronlar bulunabilir. Havayolu firmaları ve yer hizmeti şirketlerinin
ve devleti temsil eden kurumların personellerini taşıyan servisler içinde özel
indirme-bindirme ve park etme alanları olmalıdır.
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Havalimanı ulaşımında kullanılan taşıma türlerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı bölüm
aşağıda ele alınmaktadır. Havalimanı kullanıcıları bu taşıma modlarından birini ya da bir
kaçını seçerek havalimanına erişmektedir.
Özel Araç-Otomobil: Havalimanı erişiminde özel araçlar ile ulaşım dünya genelinde oldukça
yaygındır. Bireylerin bagaj taşımak istememesi, kapıdan meydana ulaşım arzusu, konfor gibi
faktörler otomobil ile havalimanı ulaşımını etkiler. ABD'deki büyük havalimanları JFK ve
Chicago O'Hare gibi meydanlarda yoğun araç trafiğine karşın araç park alanları
genişletilmektedir. Özellikle ABD'de havalimanı erişiminde özel araç ve otomobillerin tercih
edilmesi bu yatırımları tetiklemektedir. Sosyo-kültürel özellikler de havalimanı erişimini
etkiler. Toplum eğer otomobil ile ulaşıma alışkın ise ve bu erişim türü ekonomik geliyorsa
yatırımlar yolları ve meydan etrafındaki araç park alanlarını genişletmeye yönelik olmaktadır.
ABD'de araç park gelirlerinden elde edilen toplam tutarın uçak inişlerinden elde edilen
havacılık gelirleri kadar olduğu ifade edilmektedir. Büyük meydanlarda yolcu ve trafik sayısı
arttıkça havacılık harici gelirlerde de artış gerçekleşmektedir. Araç park alanlarından elde
edilen gelirler de havacılık harici gelirler kümesi içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple araç ile
ulaşım havalimanı operatörü lehine olmaktadır. Her ne kadar meydan çevresi trafik
yoğunluğu karmaşa ve gecikmelere neden olsa da araç ile ulaşım birçok ülkede tercih edilen
önemli bir ulaşım çeşididir.
Taxi ile havalimanı erişimi: Maliyet etkeni göze alınmadığı durumlarda taksi kullanımı
birçok yolcu için arzu edilen bir ulaşım türüdür. Kapıdan bagajların yüklenmesi ve direkt
terminale aktarmasız ve konforlu erişim yolcuların tercihini etkileyecek özelliklerdir.
Özellikle araç park ücretlerinin yüksek olduğu meydanlarda taksi kullanımı artmaktadır.
Havalimanı operatörü taksi kullanım operasyonlarında iki noktaya dikkat etmektedir.
Bunlardan ilki taksi kullanım düzeyine yönelik arz ve talep dengesini sağlamaktır. İhtiyaç
duyulan taksilerin istenildiği zaman olması gereken yerde yolcuyu alabilmesini sağlamaktır.
İkinci önemli nokta ise taksi operatörleri ile finansal işbirliklerinin sağlanabilmesidir.
Havalimanı işleticileri taksilerden ve bu işleticilerden gelir elde etmektedirler.
Havalimanlarında taksi kullanımı daha çok toplu ulaşımın sık olmadığı gece saatlerinde tercih
edilmektedir. Havalimanı çevresindeki taksi sayısını kontrol etmek önem arz eder. Karmaşaya
neden olmadan ve trafik oluşturmadan taksi operasyonları yerine getirilmelidir. Birçok
havalimanında taksiciler havalimanına yıllık bir lisans/kullanım bedeli ödemektedir. Bazı
meydanlarda da taksiler terminalden uzak bir alanda beklemekte ihtiyaç duyulduğunda telsiz
ile istenilen yere gelip yolcuları almaları sağlanmaktadır. Bu şekilde de terminaller çevresinde
trafiğin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Özel ve lüks transfer araçları ile erişim: Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde lüks minibüs
ve büyük araçlar ile havalimanı ve şehir merkezi (otelleri) arasında ulaşım hizmeti
sunulmaktadır. Bu taşıma hizmeti veren operatör de tıpkı taksi işleticileri gibi havalimanı
işleticisine tarife düzeni üzerinden bir ücret ödemektedir. Bu taşıma türünün çok pahalı
olması sebebiyle her yolcu için uygun değildir. Limuzin gibi özel araçlar ile de kent içi
otellere aktarma sağlanmaktadır. Business yolcuların ya da varlıklı yolcuların tercih ettiği bir
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ulaşım tipidir. Ekonomi sınıfında uçan ya da düşük maliyetli bir havayolu taşıyıcısını
kullanacak yolcuların pek tercih etmedikleri bir erişim modelidir.
Demiryolu ve raylı sistemler ile havalimanı erişimi: Son yıllarda havalimanı erişiminde
demiryolu ve raylı sistemlerin yatırımı ve kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Dünya
metropollerindeki büyük havalimanlarının çoğunda hem kent içi ulaşım hem de şehirler
(ülkeler) arası aktarım sağlayan hızlı tren ve metro istasyonları bulunmaktadır. Bazı
havalimanlarında var olan demiryolu ağına erişim sağlayacak raylı sistemler bulunmaktadır.
Böylece yolcular bu sistemi kullanarak demiryolu istasyonlarına erişebilmektedir. Bir diğer
gelişmiş modelde ise şehirlerarası demiryolu ağının havalimanı yakınında bir istasyonun
olmasıdır. Bu şekilde havalimanından geçen demiryolu ağı ile bölgeye kolay erişim
sağlanabilmektedir. Bu tip altyapılara sahip meydanlarda yolcu trafik sayısı artmakta ve
havayolu taşımacılığına yönelik talep yükselmektedir. Kent içi ulaşım ve yakın lokasyonlara
ulaşımda da metrolar ve hafif raylı sistemlerin yaygın olduğu görülmektedir. Frankfurt, Zürih,
Paris Charles de Gaulle, Londra Gatwick havalimanları şehirlerarası demiryolu ağlarına
istasyonlar ile bağlanmaktadır.

Resim 63: Havalimanında Demiryolu İstasyonu 27
1970'li yılların sonunda tamamlanan Londra Heathrow yeraltı metrosu ile şehir içi ve
şehirlerarası ulaşım sağlayacak hatlara kolay erişim imkânı oluşmuştur. Ayrıca bu ek bağlantı
ile direkt olarak Londra'daki 250 metro istasyonuna erişim sağlanabilmiştir. BAA (İngiltere
Havalimanları Otoritesi-British Aviation Authority) ve British Demiryolu Şirketi Londra'nın
farklı yerlerine erişimi sağlamak için British Express'i kurmuştur. Amsterdam Schiphol
Havalimanında ise çalışanlar havalimanına toplu taşıma araçları (otobüs-tren) ile gelerek
buradan ring servisler ile işyerlerine ulaşmaktadır.

27

www.wikipedia.com adresinden alınmıştır.
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Resim 64: Havalimanında Metro İstasyonu28
Otobüsler ile havalimanı erişimi: Dünyanın hemen hemen her yerinde havalimanı erişimi
sağlayan otobüsler ve seferler mevcuttur. Otobüs şirketi operatörü havalimanı operatörüne
belirli bir ücret ödeyerek ulaşım hizmetlerini yerine getirmektedir. İstanbul Atatürk
Havalimanında yolcu taşımacılığı yapan özel işletmeler bulunmaktadır. İstanbul Sabiha
Gökçen Havalimanı'nda ise hem bu özel yolcu taşıyıcıları, hem havayolu firmalarının
servisleri hem de kent içi toplu ulaşım yapan halk otobüsleri mevcuttur. Havalimanlarında
otobüslerin peronları bulunmaktadır. Otobüs park alanları ile meydan çevresindeki trafik
karmaşasının önüne geçilmek istenmektedir. Bazı havalimanlarına erişimin çok çeşitli
olmaması sebebiyle havayolu firmalarının yakın kentlere yönelik ücretli/ücretsiz seferleri
bulunmaktadır. Aynı şekilde kent merkezinden ya da belirli duraklardan havalimanına
yolcusunu taşıyan özel havayolu firmalarının otobüsleri ve servisleri bulunmaktadır. Antalya
Havalimanına seferi olan havayolu firmalarının Alanya bölgesine yönelik yolcu taşıyan ve
buralardan yolcusunu havalimanına aktaran ücretsiz otobüsler bulunmaktadır.

Resim 65: Otobüsler ile Havalimanı Erişim29

28
29

www.airports.org adresinden alınmıştır.
www.airporthaber.com adresinden alınmıştır.
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Uygulamalar
Havalimanı ulaşımı neden önemlidir?
Yer hizmetleri kuruluşlarının bu hizmetlerde istekli olmasının nedenleri neler olabilir?
Ulaşım türleri içerisinde Türkiye Havalimanları için en uygun olanları hangileridir?
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Uygulama Soruları
1) Havalimanı ulaşım türlerine örnekler veriniz?
2) Yer hizmeti kuruluşlarının ulaşım hizmeti faaliyetleri nelerdir?
3) Raylı sistemler ile havalimanı ulaşımının avantajları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havalimanı ulaşım hizmetinin önemini ve yer hizmetleri kuruluşlarının
bu hizmet çerçevesindeki faaliyetleri ele alınmıştır. Ayrıca havalimanı ulaşımında kullanılan
ulaşım araçları özellikleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Havalimanı erişiminde kullanılan
araçlardan bahsedilmiştir. Dünya üzerinde farklı ülkelerdeki havalimanı erişim olanakları
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri kuruluşlarının ulaşım faaliyetleri kapsamındaki
görevleri arasında yer alır?
a) Havaalanı ile şehir arasında ulaşım sağlanması
b) Havaalanı ile diğer aktarmalı noktalar arasında taşıma sağlaması
c) Aynı havalimanı içerisinde ayrı terminaller arasında ulaşım sağlaması
d) Ulaşım faaliyetlerini gerçekleştirecek ekipman ve personeli temin etmesi
e) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi havalimanı erişiminde kullanılan ulaşım araçlarından biri
değildir?
a) Özel araçlar-otomobiller
b) Otobüsler
c) Metrolar, tramvaylar
d) Kent içi ulaşım için kullanılan hava taşıyıcıları
e) Deniz ulaşım araçları
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Dünyanın bazı havalimanlarını birbirine bağlayan demiryolu ağları bulunmaktadır.
b) Yolcu bagajlarının fazla olması nedeniyle otomobiller ile ulaşımın tercih edildiği
görülmektedir.
c) Havayolu taşımacılığına yönelik yolcu sayılarının artması yer hizmetleri
kuruluşlarının havalimanı ulaşımında da hizmet vermesini tetiklemektedir.
d) Yolcular ile birlikte bagaj ve kargoların taşınma faaliyetleri de yer hizmetleri
kuruluşlarının görevleri arasında yer almaktadır.
e) Yer hizmetleri kuruluşlarının kent merkezi ve havalimanı arasındaki ulaşım
hizmetleri ücretsizdir.
4) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde karayolu ile havalimanı ulaşımı daha çok tercih
edilmektedir?
a) İspanya
b) İtalya
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c) Amerika Birleşik Devletleri
d) Japonya
e) İngiltere
5) Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi havalimanını kentin bir çok noktasına hızlı bir
şekilde bağlar?
a) Otomobil
b) Deniz araçları
c) Metrolar
d) Otobüs
e) Taksiler
6) Havalimanı kategorisine göre yer hizmetleri kuruluşlarının bulundurulması gereken
ulaşım teçhizatları hangi kuruluş tarafından belirlenir?
a) TCDD
b) TAV
c) DHMİ
d) SHGM
e) DLH
I. Yolcular
II. Çalışanlar
III. Ziyaretçiler
7) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri havalimanı popülâsyonunu oluşturur?
a) Yalnız I.
b) Yalnız II.
c) I. ve II.
d) II. Ve III.
e) I. II. III.
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Yolcular; giden yolcu, gelen yolcu, transfer yolcu olarak sınıflandırılmaktadır.
b) Havayolu şirketleri çalışanları, havalimanı çalışanları, kamu otoritesi çalışanları,
özel şirketlerin çalışanları, yer hizmetleri kuruluşlarının çalışanları, üçüncü ve
dördüncü parti destek sağlayıcı firmaların çalışanları meydan personeli olarak ele
alınmaktadır.
c) Yolcu geçirenler, karşılayanlar, havalimanını gezmek ve görmek için gelenler de
ziyaretçilerdir.
d) Havalimanı büyüklüğü, lokasyonu ve hizmet türü çalışan sayısını etkilemez.
e) Yolcu sayısı arttıkça ihtiyaç duyulan hizmet ve personel sayısı artacaktır.
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9) ………… insanların, eşyaların, canlı ve cansız varlıkların bir yerden başka bir yere
hareket etmesi-ettirilmesi anlamına gelmektedir. Cümledeki boşluğa uygun gelecek ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ulaşım
b) İkram
c) Lojistik
d) Nakliye
e) Hepsi
10) Yolcu, bagaj, kargo ve postanın kurallara uygun şekilde taşınması, yer değişimlerinin
sağlanması, emniyetli ve güvenli bir şekilde uçuş operasyonlarına yönelik yolcu ve kargo
taşımalarının gerçekleştirilmesi, havalimanı ve kent merkezi arasında yolcu-kargo-posta
taşımalarının yapılması ……………………….faaliyet konuları arasında yer almaktadır.
Cümlede yer alan boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Temsil hizmeti
b) Ulaşım hizmeti
c) Ramp hizmeti
d) Gözetim hizmeti
e) İkram hizmeti

Cevaplar: 1)e, 2)d, 3)e, 4)c, 5)c, 6)c, 7)e, 8)d, 9)a, 10)b
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10. İKRAM-SERVİS HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İkram ve Servis Hizmetleri
10.2. Yer Hizmetleri İşletmelerinin İkram ve Servis Faaliyetlerindeki Rolleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Uçaklarde niçin ikram verilir?
2) İkram üreticileri ve havayolu firmaları nasıl temas kurar?
3) İkramların uçağa yüklenmesinde nelere dikkat edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İkram ve Servis Hizmetleri

İkram ve servis
hizmetlerine yönelik yer
hizmetleri işletmelerinin
yürüttüğü faaiyetleri
öğrenir.

İkram ve Servis Hizmetleri

Bu hizmetlerin
gerçekleştirilmesinde
dikkat edilmesi gereken
hususları kavrar.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İkram ve servis hizmetlerine
yönelik uygulamaları
araştırmalı

İlgili talimatlarda yer alan
bölümleri okumalı
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

İkram ve Servis
Galley
Trolley
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Giriş
Havayolu taşımacılık faaliyetlerine yönelik talebin geliştirilmesi için uçaklarda ikram
hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Havayolu taşımacılığının kalitesini ve yolcu konforunu
arttırmak için ikram ve servis faaliyetleri birçok havayolu firmasının fark yaratmaya çalıştığı
unsurların başında yer almaktadır. Uçuş süreleri, hareketsizlik gibi bir çok nedenden dolayı
insanların yeme içme arzuları hava araçlarında artabilir. Ayrıca uzun uçuşlarda vakit
geçirebilmek, seyahatten keyif alınmasını sağlayabilmek için havayolu firmalarının ikram ve
servis hizmetlerine yoğun yatırımlar yaptıkları görülmektedir. Bazı havayolu firmaları bu
hizmetleri ücretsiz sunarken bazı havayolu firmaları ise ikram hizmetlerini yolculara ücretli
servis etmektedir. Havayolu firmasının uyguladığı iş modeline göre uygulamalar farklılık
gösterebilir. Genellikle bayrak taşıyıcı firmaların ikram çeşitliliği fazla, ikram servisleri
ücretsizdir. Son yıllarda popüler hâle gelen düşük maliyetli taşıyıcılar ise her türlü ekstra
maliyetten kaçınma arzusu içinde oldukları için bu hizmetleri ücreti karşılığında yolculara
sunmaktadır. Bu bölümde ikram hizmetlerinin havayolu taşımacılığındaki önemi ele alınarak
yer hizmeti kuruluşlarının bu hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki görev ve sorumluluklarına
değinilecektir.
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10.1. İkram ve Servis Hizmetleri
Havacılık tarihinde ilk başlarda uçakların askeri amaçlı kullanılması sebebiyle ikram
ya da servis hizmetlerine gerek duyulmuyordu. Havayolu taşımacılık faaliyetlerinin özellikle
II. Dünya Savaşı’nın ardından gelişmesi ile birlikte havayolu taşımacılığına yönelik ilgiyi
arttırmak için uçak içerisinde ikram servisleri yapılmaya başlandı. Bu hizmetleri yerine
getirecek kabin görevlileri istihdam edildi. Kültürel farklılıklardan dolayı bazı ülkelerde kabin
içerisindeki hizmetin kalitesine çok fazla önem verilmektedir. Aynı şekilde yolcu
portföyündeki farklılıklarda hizmet kalitesini etkiler. Uçak içerisinde business (lüks) seyahat
eden yolcu grubu için hazırlanan ikramların çeşitliliği ve sunumu ekonomi sınıfında hizmet
eden yolculardan farklıdır. 1940’lı yılların ardından ikram hizmetlerinin artan önemi uçak
içerisinde mutfakların oluşturulmasını hızlandırmıştır. Her uçakta ayrı bir mutfak alanı
bulunmaz. Genellikle uzun menzilli geniş gövdeli uçaklarda ikramların hazırlanmasına
yönelik alanlar mevcuttur. Son yıllarda Uçan Şef unvanlı aşçıların uçak içerisinde ikramları
dizayn ederek yolculara kaliteli hizmetleri sunduklarını söylemek mümkündür. Bu
faaliyetlerinin temel amacı havayolu taşımacılığına yönelik talebi arttırarak havacılık
sektöründeki canlılığı sağlamaktır. Yolcu profili ve ekonomik durumu yolcunun tercih
edeceği havayolu firmasını ve bilet sınıfını etkileyecektir. Bu durum da yolcuya sunulan
ikram hizmetlerinde farklılığa yol açmaktadır.

Resim 66: Uçan Şef Eşliğinde İkram Servislerinin Yolculara Sunulması30

30

www.thy.com adresinden alınmıştır.
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1990'lı yılların ortalarında yeni bir iş modeli ile oluşturulan düşük maliyetli havayolu
taşımacılık faaliyetleri ile birlikte havacılık sektöründe yeni bir akım baş göstermektedir.
Havayolu firmalarına ağır yük getiren faaliyetlerin dış kaynaklara devredilerek uçuş
operasyonlarına odaklanılması, noktadan noktaya, ikincil meydanlar arasında uçulması ile
maliyetlerin azaltılmasına özen gösteren ve bu yaklaşımları da bilet fiyatlarına yansıtarak
daha yalın hizmet sunan düşük maliyetli taşıyıcı modeli oluşturulmuştur. Ülkemizde de
örneklerine rastlanılan bu havayolu firmalarında ise uçak içerisinde ücretli ikram hizmetleri
bulunmaktadır. Yolcular uçağa yüklenen ikramları bedelini ödeyerek tüketmektedir. Bu
faaliyetler de ikram hizmetlerinin yapısını etkilemektedir. İkramların tazeliği, kalitesi,
çeşitliliği yolcular ve havayolu firmaları için önem arz etmektedir. Bu nedenle ikram
hizmetlerinin uçaklara yüklenmesi de ayrıca önemlidir. Bu faaliyetleri titizlikle yürütülerek
kontrollerinin sağlanması gerekmektedir.

Resim 67: Uçakta Verilen İkram Ürünleri31
İkram hizmetlerinin yolcular üzerindeki etkisi azımsanamayacak kadar önemlidir.
Uçuş sürelerinin uzun olması, uçağın kalkışını bekleme, özellikle erken ve geç saatlerde
seyahat etme gibi faktörler ikram hizmetlerinin yolcular için önemini arttıran unsurlardır.
Uçak içerisinde gerçekleştirilebilecek sosyal faaliyetlerin kısıtlı olması ikram hizmetlerinin
yolcular için vakit geçirebilecek ve uçuş operasyonlarından sıkılmalarını önleyecek bir unsur
olarak da değerlendirilmelerini sağlamaktadır. İkram hizmetlerinin kalitesi de birçok yolcu
için o havayolu firmasının tercih edilme nedenleri arasında yer almaktadır. Bu gibi tutumların
altında yatan temel etken sunulan hizmet kalitesinin yolcular üzerinde bıraktığı psikolojik
etkidir. İkram servislerinin planlama aşamasında uçak tipi, yolcu sayısı yolcu portföyü, uçuş
31

www.thy.com adresinden alınmıştır.
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süresi, uçuş destinasyonu özellikleri önemli rol oynamaktadır. İstanbul Atatürk Havalimanı ve
Suudi Arabistan Mekke Havalimanı arasında dini turizm amaçlı yolcu taşıyan bir yolcu uçağı
özellikle hac döneminde ikram olarak domuz etli ve alkollü ürünlerin yüklemesini yaparsa
yolcular açısından büyük bir sorunla karşılaşacaktır. Aynı şekilde Hindistan Havayollarına ait
bir yolcu uçağı Hindu yolcuları düşünmeden uçağa tamamen et ürünleri ile donatılmış
ikramlar yüklerse yolcuların memnuniyetsizliği ile karşılaşmaktadır. Bu örnekleri geleneksel
ve kültürel özellikleri ele alarak genişletmek mümkündür. Havayolu firmaları bu faktörleri ele
alarak ikram hizmetleri için planlama yapmaktadır. Özellikle ara destinasyon noktalarında bu
gibi farklılıkları da temin edebileceği ve kontrollerinin düzenli yapılabileceğinden emin
olduğu ikram üreticileri ya da yer hizmetleri işletmeleri ile anlaşma yapmalıdır. Yer
hizmetleri işletmeleri havayolu firmasının istekleri doğrultusunda ikram üreticisini
bilgilendirerek uçuş tipine ya da yolcu isteklerine göre yiyeceklerin kaliteli ve doğru
yüklenmesini sağlamalıdır. Her havayolu firmasının sefer düzenlediği her ülkedeki
havalimanında kendi personeli ve ikram ünitesi bulunmayabilir. Gelişen havacılık
endüstrisinde böyle bir yaklaşım havayolu firmaları için büyük bir maliyet olarak kabul
edilmektedir. Bunun yerine havayolu firmaları ikram hizmetlerini tedarikçilerden temin
etmektedir. Yer hizmetleri kuruluşları da havayolu firmaları ile bu hususta anlaşmaya
varırlarsa ikram hizmetlerinin temini, yüklenmesi, kontrolü gibi hususlarda taraflar arasında
bağlantıyı sağlamaktadırlar.

Resim 68: Hava Aracına İkram Ürünlerini Yükleme Aracı32
Galley olarak adlandırılan uçak içerisinde mutfak hizmetlerinin gerçekleştirildiği
birimde ikramların yolcular için hazırlandığını söylemek mümkündür. Galleyler uçakların ön
ve arka kısımlarında yer almaktadır. Trolley adı verilen servis araçları ile de uçak içerisinde
servis hizmetleri sunulmaktadır. İkram yüklemeleri kalkış meydanlarında ve varış

32

ww.airkule.com adresinden alınmıştır.
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meydanlarında yapılır. Anlaşmalar doğrultusunda ara meydanlardan da ikram yüklemesi
gerçekleştirilebilir. Uçuş başlamadan ve yolcu alımı gerçekleştirilmeden kısa bir süre önce
ikramların uçağa yüklenmesi gerekmektedir. Yüklenen ikramlar kabin görevlileri tarafından
kontrol edilerek taraflar arasında mutabakat sağlanır. Eksiklik durumlarında yer hizmetleri
kuruluşu ya da ikram üreticisi bilgilendirilerek bu eksikliğin uçuş saatinden önce giderilmesi
arzu edilmektedir. İkramların yüklenmesi aşamasında ikram teslim formları hazırlanır.
Yüklemede eksiklik ya da kusurlu ürünlerin olması durumunda rapor ya da tutanak tutulur.
Bu gibi eksiklik durumlarının çok sık tekrar etmesi durumunda havayolu firması yer
hizmetleri kuruluşunun koordinasyonu sağlamadığını ve bu hizmetleri gerçekleştiremediğini
düşünerek bu hizmete yönelik anlaşmanın değiştirilmesini isteyebilir. Aynı şekilde havayolu
firması ikram üreticisinin değiştirilmesini arzu edebilir. Bu gibi durumların önlenmesi için
sürekli koordinasyon ve kontrolün sağlanması gerekmektedir. Uçak içerisindeki yolcuların
sağlıklı, kaliteli yiyecek ve içecek temin edebilmesi için bu gibi denetimlerin çok sık
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Resim 69: Galley (Uçak mutfağı)33
İkram çeşitliliğinin fazla olması durumunda bu kontrollerin çok daha titizlikle
uygulanması gerekmektedir. Çocuk yemekleri, bebek yemekleri, hasta-diyabetik yemekler,
ekip yemekleri(kabin-kokpit), vejetaryen yemekler ikram çeşitleri arasında yer almaktadır.
Yer hizmetleri işletmesi ikramların temini konusunda havayolu firması ile anlaşmaya
varmışsa bu servisleri eksiksiz yerine getirmekten sorumludur. İkram üreticisi ile sürekli
33

www.aim-aviation.com adresinden alınmıştır.
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koordinasyon sağlayarak müşteri isteklerini hızlı bir şekilde yerine getirilmesini ve kalitenin
arttırılarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasında görevlidir. İkramların uçağa zamanında
yüklenmemesi, yanlış ikramların yüklenmesi gibi durumlar zaman alıcı olabilir ve uçağın
zamanında kalkış performansını etkileyebilir. Böyle sorunların yaşanmaması için yer
hizmetleri işletmesi taraflar arasındaki planlama ve kontrol faaliyetlerini eşgüdümlü olarak
yürütmelidir.

10.2. Yer Hizmetleri İşletmelerinin İkram-Servis Faaliyetlerindeki
Rolleri
Yer hizmetleri kuruluşlarının ikram ver servis operasyonlarına yönelik görev ve
sorumlulukları SHGM Havaalanları Hizmet Türleri ve Detayları başlıklı Havacılık Talimatı
ve SHY-22 numaralı Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde aşağıdaki gibi ele alınmaktadır.
İlgili yayınlarda ikram hizmetlerine yönelik faaliyetler ikram servis ve ikram üretim olmak
üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır.
a) İkram Servis Hizmeti:
1) İkram servis hizmetini, havaalanı sınırları içinde teşkilatlanmış olan yer hizmetleri
kuruluşları, ikram servis hizmeti çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar veya yerli hava taşıyıcıları
(yabancı hava taşıyıcıları hariç) yapabilirler.
2) Havaalanı sınırları dışında üretilen ikram ürünlerinin hava araçlarına intikali, ancak, ikram
servisi çalışma ruhsatına sahip kuruluşlarca yapılır.
b) İkram Üretim Hizmeti:
1) İkram üretim hizmetini özel hukuk tüzel kişileri ile yerli hava taşıyıcıları (yabancı hava
taşıyıcıları hariç) yapabilirler.
2) İkram üretim hizmetlerinin yürütülmesinde, tesislerin yapımında gerekli donatım ve
malzemenin kullanılmasında ve temizliğin sağlanmasında uluslararası ve ulusal sağlık
kuralları uygulanır.
3) Hava araçlarına ikram üretimi yapmak DHMİ’nin iznine tabidir. Bu iznin verilebilmesi için
ikram üretimi yapacak kuruluş, Bakanlık tarafından veya Bakanlıkça belirlenecek bir kamu
kuruluşu tarafından gösterilecek yetkili bir sağlık kuruluşundan, tesislerinde sağlık kurallarına
uygun olarak üretim yapıldığına dair belge almak zorundadır.
4) Hava araçlarına ikram üretim hizmeti yapmak üzere DHMİ’den izin alınmasına rağmen
yapılacak denetlemelerde, uygunluk belgesi almayan kuruluşun ikram üretimi, uygunluk
belgesi alıncaya kadar durdurulur.
5) Havaalanı sınırları içinde ve dışında yapılan ikram üretiminin uluslararası standartlara ve
sağlık şartlarına uygunluğunun sorumluluğu ikramı alan hava taşıyıcısı ile ikram üretimini
yapan kuruluşa aittir.
6) Havaalanı sınırları içinde ikram üretim tesislerinin kurulmasına, mevcut tesisler ve yer
imkânları göz önüne alınarak DHMİ tarafından izin verilir. İkram üretim hizmeti izne tabi
olmakla beraber bu hizmet için çalışma ruhsatı alınması zorunlu değildir.
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7) Hava araçlarına verilen ikram üretimi için ikram üretim hizmetini yapan kuruluş tarafından
DHMİ’ye, hizmet yapabilme hakkı karşılığı olarak ödenecek ücret, DHMİ ile ikram üretim
kuruluşu arasında sözleşmeyle tespit edilir.
8) Hava araçlarına verilen ikramlarda verilecek yemek, meşrubat ve benzeri bedeli olarak
alınacak ücret, ikramı veren kuruluş ile alan kuruluş arasındaki anlaşmaya tabidir.

Resim 70: İkram Üreticisi34
İkram hizmetlerinde yer hizmetleri kuruluşları bağlantı ve yönetim faaliyetleri içerisinde;



34

Havayolu taşıyıcısının ikram hizmetlerini veren kuruluşu ile bağlantı kurmak ve
faaliyetlerin takibini yapmaktadır.
Havayolu taşıyıcısının yetkili temsilcisi tarafından yapılan isteklerle ilgilenmek ve
müşteri isteklerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

forum.nationstates.net adresinden alınmıştır.
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Resim 71: Ramp Faaliyetleri(İkram Ürünlerinin Özel Araçlar ile Hava aracına Yüklenmesi35
Ayrıca ramp hizmetlerinde ikram faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gereken işlemler
aşağıdaki gibi gerçekleştirilmektedir:
 İkram malzemelerini hava aracına yüklemek/boşaltmak ve istif etmek,
 İkram malzemelerini hava aracı içinde bir yerden başka bir yere taşımak,
 İkram malzemelerini hava aracı ile mutabakata varılmış noktalar arasında taşımaktır.

35

www.theblaze.com adresinden alınmıştır.
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Uygulamalar
Ramp hizmetleri ikram servisi ile ilgili faaliyetleri içerir mi?
İkram hizmetlerinde yer hizmetleri kuruluşları bağlantı görevi mi görür?
İkram ürünlerinden memnun olmayan havayolu firması ne yapar?
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Uygulama Soruları
1) Ramp hizmetlerindeki ikram servis faaliyetlerini açıklayınız?
2) Yer hizmetleri işletmelerinin ikram ve servis faaliyetlerindeki görevlerini anlatınız.
3) İkram ürünlerinin uçağa yüklenmesinde ve uçak içerisinde servis edilmesinde kullanılan
özel araçlar hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ikram hizmetlerinin havayolu taşımacılığındaki önemi anlatılmıştır.
Müşteri bağlılığı açısından önem arz eden ikram hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için
havayolu firmaları ve yer hizmetleri kuruluşları arasındaki faaliyetlerden bahsedilmiştir. Bu
hizmetlerin yerine getirilmesinde yer hizmetleri kuruluşlarının görev ve sorumluluklarına
değinilmiştir. İlgili yönetmelik ve talimatlarda yer alan kurallar özetlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ramp faaliyetlerindeki ikram servis hizmetleri uygulmalarına
örnektir?
a) İkram malzemelerini hava aracı ile mutabakata varılmış noktalar arasında taşımak
b) İkram malzemelerini hava aracına yüklemek,
c) İkram malzemelerini hava aracından boşaltmak ve istif etmek
d) İkram malzemelerini hava aracı içinde bir yerden başka bir yere taşımak
e) Hepsi
2) Hava araçlarına ikram üretimi yapma iznini hangi kuruluş verir?
a) SHGM
b) Sağlık Bakalığı
c) Başbakanlık
d) DHMİ
e) İl Tabipler Odası
3) Aşağıdakilerden hangisi uçaklarda yer alan mutfakları ifade etmektedir?
a) Trolley
b) Galley
c) Kitchen
d) Harley
e) Hepsi
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Uçak içerisinde business (lüks) seyahat eden yolcu grubu için hazırlanan
ikramların çeşitliliğin ve sunumu ekonomi sınıfında hizmet eden yolculardan
farklıdır.
b) İkramların tazeliği, kalitesi, çeşitliliği yolcular ve havayolu firmaları için önem arz
etmektedir.
c) Uçuş sürelerinin uzun olması, uçağın kalkışını bekleme, özellikle erken ve geç
saatlerde seyahat etme gibi faktörler ikram hizmetlerinin yolcular için önemini
arttıran unsurlardır.
d) İkram hizmetlerinin kalitesi de birçok yolcu için o havayolu firmasının tercih
edilme nedenleri arasında yer almaktadır
e) Hepsi
5) Aşağıdakilerden hangisi ikram ürünlerinin uçak içerisinde servis edilmesinde kullanılan
araçtır?
a)

Trolley
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b)

Galley

c)

Tepsi

d)

Tekerlekli Sehpa

e)

Hepsi

6) İkram hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Havacılık tarihinde ilk başlarda uçakların askeri amaçlı kullanılması sebebiyle
ikram ya da servis hizmetlerine gerek duyulmuyordu.
b) Havayolu taşımacılık faaliyetlerinin özellikle II. Dünya Savaşı’nın ardından
gelişmesi ile birlikte havayolu taşımacılığına yönelik ilgiyi arttırmak için uçak
içerisinde ikram servisleri yapılmaya başlandı.
c) Uçak içerisinde business (lüks) seyahat eden yolcu grubu için hazırlanan
ikramların çeşitliliği ve sunumu ekonomi sınıfında hizmet eden yolculardan
farklıdır.
d) 1990’lı yılların ardından ikram hizmetlerinin artan önemi uçak içerisinde
mutfakların oluşturulmasını hızlandırmıştır.
e) Uçuş sürelerinin uzun olması, uçağın kalkışını bekleme, özellikle erken ve geç
saatlerde seyahat etme gibi faktörler ikram hizmetlerinin yolcular için önemini
arttıran unsurlardır.
7) İkram hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Galley olarak adlandırılan uçak içerisinde mutfak hizmetlerinin gerçekleştirildiği
birimde ikramların yolcular için hazırlandığını söylemek mümkündür.
b) Galleyler uçakların ön ve arka kısımlarında yer almaktadır.
c) Trolley adı verilen servis araçları ile de uçak içerisinde servis hizmetleri
sunulmaktadır.
d) İkram yüklemeleri kalkış meydanlarında ve varış meydanlarında yapılır.
e) Yüklenen ikramların kabin görevlileri tarafından kontrol edilmesine gerek yoktur.
8) Aşağıdakilerden hangisi uçak içi ikram çeşitleri arasında yer alır?
a) Çocuk yemekleri
b) Bebek yemekleri
c) Hasta-diyabetik yemekler
d) Ekip yemekleri (kabin-kokpit)
e) Hepsi
9) Aşağıdakilerden hangisi ikram üretim hizmeti kuralları arasında yer almaz?
a) İkram üretim hizmetini özel hukuk tüzel kişileri ile yerli hava taşıyıcıları (yabancı
hava taşıyıcıları hariç) yapabilirler.
b) İkram üretim hizmetlerinin yürütülmesinde, tesislerin yapımında gerekli donatım
ve malzemenin kullanılmasında ve temizliğin sağlanmasında uluslararası ve ulusal
sağlık kuralları uygulanır.
c) Hava araçlarına ikram üretimi yapmak SHGM’nin iznine tabidir.
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d) Havaalanı sınırları içinde ve dışında yapılan ikram üretiminin uluslararası
standartlara ve sağlık şartlarına uygunluğunun sorumluluğu ikramı alan hava
taşıyıcısı ile ikram üretimini yapan kuruluşa aittir.
e) Hava araçlarına verilen ikramlarda verilecek yemek, meşrubat ve benzeri bedeli
olarak alınacak ücret, ikramı veren kuruluş ile alan kuruluş arasındaki anlaşmaya
tabidir.
10) Aşağıdakilerden hangisi yolcular için önem arz eden unsurlar arasında yer almaz?
a) İkramların tazeliği
b) İkramların kalitesi
c) İkramların çeşitliliği
d) İkramların yüklenme şekli
e) İkramların sunuş şekli

Cevaplar: 1)e, 2)d, 3)b, 4)e, 5)a, 6)d, 7)e, 8)e, 9)c, 10)d
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11. GÖZETİM VE YÖNETİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Yönetim
11.2. Organizasyon Nedir?
11.3. Gözetim ve Yönetim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Yönetim kavramının amacı nedir?
2) Yer hizmetleri işletmeleri nasıl organizasyonlardır?
3) Gözetim ve yönetim faaliyetlerinin amaçları neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim biliminin önemini
kavrar.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Yönetim kavramı ile ilgili
olan yayınlar okunmalı

Gözetim ve Yönetim

Havalimanı yer
hizmetlerindeki gözetim ve
yönetim faaliyetlerini
benimser.

Gözetim ve yönetim
faaliyetlerine ilişkin bu
hizmeti sunan kuruluşları
incelemeli

265

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Yönetim
Yönetim Süreçleri
Organizasyon
Gözetim ve Yönetim
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Giriş
Yönetim kavramı sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi olarak
değerlendirilmektedir. Tarım toplumundaki faaliyetlerde olduğu gibi günümüz toplumu olarak
kabul edilen bilgi toplumu da yönetim sanatına ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetim, amaçlara
ulaşmak için gerekli kaynakları uyumlu bir şekilde bir araya getirmektir. Amaçlara ulaşırken
emek gösteren, işbirliği içerisinde olan bireyleri mutlu edecek süreçleri birlikte ele almaktır.
Bu nedenle insanlığın ilk çağlarında olduğu gibi bugün de yönetim felsefesinin unsurlarına
ihtiyaç duyulmaktadır. Havalimanlarında bulunan işletmelerin faaliyetlerini verimli bir
şekilde yerine getirebilmeleri ve bu işletmelerin paydaş oldukları tüm taraflar ile olan
işlemlerinde uyum sağlamaları için yönetimin gerekliliklerine ihtiyaç duydukları
görülmektedir.
Bu bölümde yönetim kavramı ve organizasyon yapısı kısaca ele alınacaktır. Yönetim
süreci unsurlarına değinilecektir. Gözetim ve yönetim kuruluşlarının görev ve
sorumluluklarından bahsedilecektir.
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11.1. Yönetim
İnsanoğlunun varoluşundan bu yana yönetim faaliyetleri hayatın içinde yer almıştır.
Toplumların faaliyetlerini yürütmek ve düzene koymak için planlanan düşünceler
uygulamaya geçirilmiştir. Yönetim, bilimlerin en yenisi ancak sanatların en eskisi olarak ele
alınmaktadır. Yönetimin kökenleri binlerce yıl öncesine dayansa bile bilimsel olarak yönetim
uygulamaları 1900'lü yıllarda kendini göstermiştir. Yönetim, başkaları vasıtasıyla iş yaptırma,
insanları verimli ve etkili yönlendirme şeklinde de tanımlanmaktadır. Belirlenen amaçlara
ulaşmak için insanları, ekipmanları, parayı, zamanı ahenkli, etkin ve verimli kullanabilmek
yönetim kavramının özünü oluşturmaktadır. Organizasyonların amaçlarına etkin ve verimli
bir şekilde erişebilmeleri için başkaları vasıtasıyla örgüt işlerini planlama, organize etme,
yürütme ve kontrol etme faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekir. Yönetim faaliyetlerinden
söz edebilmek için bir amaç ve bu amaca ulaştıracak çalışanlar olmalıdır. İnsanların bir araya
gelerek bir amaç için faaliyet göstermeleri ile yönetim kavramının çerçevesi oluşmaktadır.
İşletmelerin amacı ulaşmak istedikleri noktaya etkin ve verimli bir şekilde gelmektir. Amaca
ulaşmak önemlidir ancak bu amaca daha az girdi ile ulaşmak çok daha değerlidir. Yer
hizmetleri kuruluşları havalimanı operasyonlarında anlaşma yaptıkları havayolu firmalarının
bir takım operasyonlarını büyük bir titizlikle yönetmektedirler.
II. Dünya Savaşı'nın ardından hızla gelişen sivil havacılık sektörü ile birlikte bu
endüstride farklı organizasyonların yer almaya başladığı görülmektedir. Havalimanı yer
hizmetleri kuruluşu bu örgütlerden bir tanesidir. Havacılık talebinin artması ile birlikte
mevcut havalimanlarının yetersiz kalması yeni havalimanı projelerini geliştirmiştir. Bu
havalimanlarında hava araçlarının karmaşık operasyonlarına hızlı, titiz bir şekilde hizmet
etme olanağına sahip bu işletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken büyük bir ahenkle
çalıştıkları görülmektedir. Zaman kavramının havacılıktaki önemi yerdeki faaliyetlerin hızlı
bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Uçuş operasyonu için gereken faaliyetlerin
çeşitliliği sebebiyle işlemlerin uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Havayolu
firmaları her havalimanında, uçuş yaptıkları her ülkede bu işlemleri yerine getirebilecek
personel ve ekipman bulundurmak yerine bu işlemleri yapan yer hizmet kuruluşları ile
işbirliğine gitmektedir. Bu işletmeler havayolu firmalarının hızlı, emniyetli ve verimli
seyrüsefer faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyulan operasyonları
gerçekleştirmekte, taraflar arası işlemleri yürütmekte ve bu faaliyetleri yönetmektedir. Yolcu
ve yük sayılarının giderek artması havalimanı işlemlerinin daha yoğun ve karmaşık hâle
gelmesine neden olmaktadır. Yer hizmetleri işletmeleri bu faaliyetleri hızlı bir şekilde
yürüterek havalimanlarındaki kargaşaların önüne geçmektedir. Yer hizmet kuruluşları
havayolu firmalarının doğrudan ya da dolaylı şekilde ilişki içerisinde olduğu taraflar ile
faaliyetleri etkili bir şekilde yönetmektedir. (Yer hizmet kuruluşu ve havayolu firması
arasında yapılan anlaşma doğrultusunda)
Yer hizmetleri kuruluşu havaalanlarında havayolu taşıyıcısı faaliyetlerine kolaylık
sağlayacak işlemleri yürütür. Türkiye'de havacılık faaliyetlerinin gelişmesi, yerli ve yabancı
havayolu firmalarının havalimanı kullanım oranlarının artması gibi nedenlerden dolayı
havacılık faaliyetleri ile ilgili işlemlerin takibinin yapılması için yönetim ve gözetim ruhsatı
alan işletme sayısı oldukça yüksektir. Uluslararası kurallara uygun olarak havayolu
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firmalarının üçüncü taraflar ile olan ilişkilerinin devam ettirilmesi sağlanmaktadır. Her
havayolu firmasının her havalimanında bu işlemleri gerçekleştirebilecek uzman personel
istihdam etmesi oldukça maliyetlidir. Bu nedenle havayolu firmaları bu işlemleri
gerçekleştirecek bir yer hizmet kuruluşu ile anlaşarak bu hizmetleri o kuruluştan tedarik
etmektedir. Bu kuruluşlar havayolu firmalarının yönetim ve gözetim faaliyetlerini
kolaylaştırır ve karmaşaya yol açabilecek durumları engeller.

11.2.Organizasyon Nedir?
İşletme dediğimiz kavram, ticari ve ticari olmayan amaçlara ulaşmak için
oluşturulmuş birimdir. Günümüzde birçok işletme kâr amacı gütmektedir. Ticari gelir elde
etmek için oluşturulan bu kuruluşlar amaçlarına ulaşmak için yönetim felsefesinin unsurlarını
içlerinde barındırmaktadır. İşletme amaçlarına ulaşmak için işletmeyi bir araya getiren ve bir
arada tutan unsurlar etkili bir şekilde yönetilmelidir. Organizasyon kavramı, önceden
planlanmış ilişkiler topluluğu ile bir araya gelen bir yapıdır. Ayrıca organizasyon bu işleyen
yapıyı bir araya getirme ve bir arada tutma süreçlerini de içermektedir. Organizasyonların
(işletme) en önemli amaçları varlıklarını devam ettirebilmeleri arzusudur. Günümüzde çevre
dinamiklerinin çok değişken olması, piyasalarda hâkim olan şiddetli rekabet işletmelerin
çağdaş yönetim uygulamalarına verdikleri önemi arttırmaktadır. Havayolu firmaları ve yer
hizmetleri kuruluşları arasındaki işbirlikleri ve ittifaklar sayesinde bu işletmeler sürdürülebilir
operasyonel ve finansal başarılara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda bu bölümde ilk
olarak yönetim sürecinin adımları kısaca ele alınacaktır.
Planlama: İşletmenin geleceğinin analiz edilerek bu beklentilere yönelik faaliyet adımlarının
atılmasıdır. İşletme amaçlarına ulaşmak için işin en başında yapılacakları belirlemektir. Bu
faaliyetleri gerçekleştirmek için uygulanacak yöntemlerin ortaya çıkarılması ve yapılacak
işlerin ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yapılacağının kararlarının verilmesi sürecidir.
Planlama ile amaçlara ulaştıracak yol ve yöntemler ortaya konmaktadır. Planlama aşamasında
faaliyet alanları ile ilgili bilgiler toplanır, analizler yapılır. Seçenekler belirlenerek misyon ve
vizyon çalışmaları yürütülür. Planlar, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olabilir. Kısa
vadeli planlar bir yıldan az faaliyetler için, orta vadeli planlar 1-5 yıl arası faaliyetler için ve
uzun vadeli planlar ise 5 yıldan uzun faaliyetler için gerçekleştirilir. Günümüzde işletme
çevresinde gerçekleşen değişimlerin çok hızlı olması ile birlikte uzun vadeli planlar da
zamanla revize edilmektedir.
Örgütleme: Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürmesini kolaylaştırmak, operasyonların daha
hızlı gerçekleştirilmesine ortam hazırlamak ve iş bölümlerini ortaya çıkarmak için yapılan
işlemler bütünüdür. Organizasyon, sistemin amacına ulaşmak için görevleri yapacak
birimlerin oluşturulmasıdır. Amaçlara ulaştıracak kaynakların en doğru şekilde nasıl
kullanılacağının belirlenmesidir. Organize etme faaliyetlerinde işler gruplandırılarak emir
komuta düzeni kurulur. Yönetim alanları belirlenir ve işler için çalışanların ataması yapılır.
Faaliyetler bölümlere ayrılır. Bu bölümlerdeki işler tanımlanır.
Yürütme: Amaçlara ulaşmak için düğmeye basılmasıdır. Faaliyetlerin planlandığı gibi
gerçekleştirilmesi gerekir. Organize etme sürecindeki adımlar da dikkate alınarak amaca
yönelik operasyonların gerçekleştirilmesidir.
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Kontrol: Kontrol faaliyeti yönetim sürecinin olmazsa olmazıdır. Planlama ile başlayan
yönetim serüveninde arzu edilen amaçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol
faaliyetleri ile ortaya çıkmaktadır. Planlama aşamasında arzu edilen sonuçlar ve gerçekleşen
sonuçlar arasında oluşabilecek farkların nedenleri araştırılarak organizasyona geri besleme
sağlanır. Yönetim sürecinde faaliyetlerin kontrolü ile hataların önüne geçilmek istenmektedir.
Havacılık sektöründe gerçekleşen faaliyetlerin birçoğu uluslararası kuruluşların talimatlarına
uygun olarak yerine getirilmektedir. Ayrıca ülkelerdeki havacılık otoritelerinin düzenlemeleri
de ele alınarak işlemler yürütülmektedir. Taraflar arasında yapılan anlaşmalara uyulup
uyulmadığı sürekli ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kontroller sayesinde ortaya
çıkmaktadır.

11.3. Gözetim ve Yönetim
SHGM tarafından yayınlanan "Havaalanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları" başlıklı
havacılık talimatında havalimanı yer hizmetleri kuruluşlarının gözetim ve yönetim
faaliyetlerindeki görevleri aşağıdaki gibi özetlenmektedir.
Uçuş Öncesi, Uçuş Anı ve Uçuş Sonrasında Üçüncü Şahıslar Tarafından Sağlanan
Gözetim Hizmetleri















Havayolu taşıyıcısı ile üçüncü şahısların (kişi, işletme, kuruluş) arasındaki
anlaşmalara uygun olarak yer hizmetleri faaliyetlerini gözetmek ve koordine etmek
için havaalanında bulunulur.
Havayolu taşıyıcısı temsilcisi ile istenildiği durumlarda işbirliği yapılır.
Yer Hizmetleri Şirketlerinin operasyonlara ilişkin tüm bilgilerinden haber almalarının
sağlanması gerekir.
Yer Hizmetleri Şirketlerinin yer hizmetleri faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için
gerekli donanımın mevcut olup olmadığını ve hizmetlerin işlevselliğini kontrol etmek
gerekmektedir.
Yer operasyonlarını gerçekleştirecek personel, ekipman, malzeme ve belgelerin hazır
olmaları sağlanmalıdır. Evraklar ve belgelere ilişkin hazırlıklar kontrol edilmelidir.
Operasyonlar ile ilgili tüm birimler havayolu taşıyıcısının ihtiyaçları hususunda
bilgilendirilmeleri ve bu eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.
Gerekli belgeler, dokümanlar ve uçağa yüklenecek tüm yükün hava aracına
yükleneceği zaman bunların hazır olmaları sağlanmalıdır.
Hava aracı, havalimanına varışında karşılanır ve mürettebat ile iletişim kurulur.
Mürettebattan gerekli bilgilendirme alınır, varsa aksaklıklar, tarifedeki değişikler ya
da diğer konular hakkında mürettebata bilgi aktarılır.
Rutin olmayan durumlar için uygun kararlar verilir ve yer hizmetlerinin gözetilmesi ve
koordine edilmesi sağlanır.
Operasyonlara ilişkin mesajların dağıtımı kontrol edilir.
Havayolu taşımacılığı ve yükleme/boşaltma faaliyetlerindeki bagaj, kargo, posta ve
kaybolmuş veya bulunmuş eşyaların takibi kontrol edilir ve durumları araştırılır.
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Yer hizmetlerinde ve uçuş operasyonlarında oluşan aksaklıkları istasyon seyir
defterine kaydederek ilgili kurallara uygun olarak havayolu temsilcisini bu durumdan
haberdar etmek gerekmektedir.
Yönetim Fonksiyonları



Havayolu taşıyıcısının ihtiyaçlarına uygun, yerel usuller geliştirme ve bu usulleri
sürdürme faaliyetleri yürütülür.
Havayolu taşıyıcısına ait haberleşmeyi sağlamak için gereken faaliyetler uygulanır.
Raporlar, istatistiksel bilgiler ve belgeleri hazırlama, bu dokümanları ilgili yerlere
gönderme ve dosyalama faaliyetleri gerçekleştirilir. Bu işlemler yerine getirilirken
ihtiyaç duyulan yönetimsel faaliyetler takip edilir.
Havayolu taşıyıcısının el kitaplarını, faaliyetlere ilişkin oluşturulan yayınlarını temin
etmek ve bu yayınları takip etmek gerekmektedir.
Havayolu taşıyıcısı ile yapılan anlaşma doğrultusunda havayolu firmasına yönelik
faturalar, malzeme siparişleri, yer hizmetleri hesap pusulaları, iş emirleri, havayolu
taşıyıcısı adına kontrol edilir, imzalanır ve gerekli birimlere iletilmesi sağlanır.







Havalimanı yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde (SHY-22) de gözetim ve yönetim
faaliyetleri hakkında tarafları ilgilendiren bir takım kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar
aşağıdaki gibi listelenmektedir:







Temsil ile gözetim ve yönetim hizmetlerini veren yer hizmetleri kuruluşu Standart Yer
Hizmetleri Anlaşmasına bağlı olarak hava taşıyıcısının faaliyetlerinin ulusal ve
uluslararası mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almaktan
ve sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
Bir hava taşıyıcısına yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme ile ramp hizmetlerini
veren yer hizmetleri kuruluşu aynı hava taşıyıcısına gözetim ve yönetim hizmetini
veremez.
Hava taşıyıcısı uçuş gerçekleştirdiği havaalanında aynı yer hizmeti türü için birden
fazla yer hizmetleri kuruluşu ile anlaşma yapamaz.
Gözetim ve Yönetim hizmeti veren kuruluşların havaalanlarındaki istasyonlarında
yönetici olarak görev yapacak personelinin yurt içinde veya yurt dışında, bir yer
hizmeti kuruluşunda veya IATA üyesi bir havayolu işletmesinde en az üç yıllık bir iş
tecrübesine sahip olarak, bu hizmet ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olması ve
bunu aldığı eğitimle birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğüne belgelendirmiş olması şartı aranır.
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Uygulamalar
Gözetim ve yönetimi yer hizmetleri faaliyetlerindeki önemini açıklayınız.
SHY-22'de gözetim ve yönetim faaliyetlerine ilişkin özel kurallar var mıdır?
Yönetim faaliyetlerinin süreçleri nelerdir?
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Uygulama Soruları
1) Yönetim faaliyetlerinin ilk süreci olan planlamanın önemini açıklayınız?
2) Gözetim ve yönetim faaliyetleri ile ilgili olarak örnekler veriniz.
3) Gözetim ve yönetim faaliyetlerine ilişkin kurallar ve talimatlar hangi kaynaklarda
yayınlanmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yönetim kavramı ele alınarak yönetim sürecinin unsurları kısaca
değerlendirilmiştir. Yer hizmet kuruluşları ve havayolu firmaları arasındaki işbirlikleri
yönetsel çerçevede açıklanmıştır. Gözetim ve yönetim faaliyetlerinin neler olduğu ve bu
hizmetlere neden ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. Yer hizmetleri faaliyetlerine ilişkin
kuralların yer aldığı yönetmelik ve talimatlar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sanatların en eskisi bilimlerin en yenisi olan kavramı tanımlar?
a) Yönetim
b) İktisat
c) Felsefe
d) Matematik
e) Tıp
2) Hangisi gözetim faaliyetleri arasında yer almaz?
a) Havayolu taşıyıcısı temsilcisi ile istenildiği durumlarda işbirliği yapılır, büyük
sermaye harcamasını gerektirmesi
b) Mürettebattan gerekli brifing alınır, varsa aksaklıklar, tarifedeki değişikler ya da
diğer konular hakkında mürettebata bilgi aktarılır.
c) Rutin olmayan durumlar için uygun kararlar verilir ve yer hizmetlerinin
gözetilmesi ve koordine edilmesi sağlanır.
d) Operasyonlara ilişkin mesajların dağıtımı kontrol edilir.
e) Yolcu merdivenlerinin hava aracına yanaştırılması sağlanır.
3) Hangisi yönetim faaliyetleri arasında yer almaz?
a)Havayolu taşıyıcısına ait haberleşmeyi sağlamak için gereken faaliyetler
yürütülmektedir.
b)Raporlar, istatistiksel bilgiler ve belgeleri hazırlama, bu dokümanları ilgili yerlere
gönderme ve dosyalama faaliyetleri gerçekleştirilir. Bu işlemler yerine getirilirken
ihtiyaç duyulan yönetimsel faaliyetler takip edilir.
c)Havayolu taşıyıcısının el kitaplarını, faaliyetlere ilişkin oluşturulan yayınlarını temin
etmek ve bu yayınları takip etmek gerekmektedir.
d)Havayolu taşıyıcısının ihtiyaçlarına uygun, yerel usuller geliştirme ve bu usulleri
sürdürme faaliyetleri yürütülür.
e) Hepsi
4) Bir hava taşıyıcısına yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme ile ramp hizmetlerini veren
yer hizmetleri kuruluşu aynı hava taşıyıcısına ................................hizmetini veremez.
İlgili boşluğu doldurunuz.
a) Ulaşım
b) Temsil
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c) Gözetim ve yönetim
d) Uçuş operasyon
e) İkram-servis
5) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
a) Planlar, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olabilir.
b) Amaçlara ulaşmak için düğmeye basılmasına yürütme denir.
c) Kontrol faaliyeti yönetim sürecinin olmazsa olmazıdır.
d) Organize etme faaliyetlerinde işler gruplandırılarak emir komuta düzeni kurulur.
e) Planlama yönetim sürecinin en son aşamasında gerçekleşir.
6) Ticari ve ticari olmayan amaçlara ulaşmak için oluşturulmuş birime ne ad verilir?
a) İşletme
b) Yapı
c) Dernek
d) Meclis
e) Hepsi
7) Önceden planlanmış ilişkiler topluluğu ile bir araya gelen yapıya ne ad verilir?
a) Organizasyon
b) Planlama
c) Kontrol
d) Koordinasyon
e) Hepsi
8) “Amaçlara ulaşmak için düğmeye basılmasıdır. Faaliyetlerin planlandığı gibi
gerçekleştirilmesi gerekir.” Açıklamada bahsedilen yönetim süreci aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Planlama
b) Koordinasyon
c) Örgütleme
d) Yürütme
e) Kontrol
9) Gözetim ve Yönetim hizmeti veren kuruluşların havaalanlarındaki istasyonlarında
yönetici olarak görev yapacak personelinin yurt içinde veya yurt dışında, bir yer hizmeti
kuruluşunda veya IATA üyesi bir havayolu işletmesinde en az kaç yıllık bir iş tecrübesine
sahip olması gerekir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
10) Yönetim bilimi hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?
a) 1500’lü yıllar
b) 1600’lü yıllar
c) 1900’lü yıllar
d) 2000’li yıllar
276

e) 1000’li yıllar

Cevaplar: 1)a, 2)e, 3)e, 4)c, 5)e, 6)a, 7)a, 8)d, 9)c, 10)c
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12. UÇAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ VE DENETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Terörizm ve Terörist Faaliyetler
Havacılık Tarihinde Uçak Kaçırma Girişimleri
Sivil Havacılıkta Uygulanan Güvenlik İşlemleri
Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Tarihte uçak kaçırma faaliyetleri nasıl gerçekleştirilmiştir?
2) Havacılık sektörünün güvenliği nasıl sağlanır?
3) Yer hizmetleri kuruluşlarının uçak özel güvenlik hizmeti ve denetiminde dikkat etmesi
gereken hususlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tarihte yaşanmış örnek
olaylar araştırılmalı

Terörizm ve terörist
faaliyetler

Uçak özel güvenlik hizmet
ve denetiminin önemini
kavrar.

Sivil havacılıkta uygulanan
güvenlik işlemleri

Havalimanı güvenlik
alanlarındaki prosedürleri
öğrenir.

Havalimanlarındaki
uygulamaları incelemeli

Uçak özel güvenlik hizmet
ve denetimi

Yer hizmetleri
faaliyetlerindeki uçak özel
güvenlik hizmet ve denetim
uygulamalarını tanır.

Konu ile ilgili kurallar
öğrenilmeli, talimatlar
okunmalı
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Uçak özel güvenlik ve hizmet denetimi
Terörist faaliyetler
Uçak kaçırma
İkiz kuleler saldırısı
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Giriş
Havacılık sektörünün gelişmiş olması, havalimanını kullanan insan sayısının fazlalığı,
medyanın ve kamuoyunun havacılığa olan ilgisi nedeniyle bu alanlarda gerçekleştirilen
terörist eylemlerin etkileri uzun sürmekle beraber sonuçları da ağır olmaktadır. 1930’lı
yıllardan 2000’li yıllara kadar birçok uçak kaçırma girişiminde bulunulmuştur. Ancak 2001
yılında yaşanan İkiz Kuleler saldırısının ardından havacılık sektörü o ana kadar hiç
yaşanmamış bir acıyı yaşamıştır. Havacılık sektöründeki birçok uygulama yeniden gözden
geçirilmiştir. Havalimanlarının ve hava araçlarının güvenliğinin sağlanması için yeni
uygulamalar getirilmiştir. Bu bölümde havacılık sektöründeki terörist faaliyetler ele alınarak
2001 İkiz Kuleler Olayı hakkında bilgiler sunulacaktır. Bu olayın ardından değişen güvenlik
tedbirleri ve uygulamaları değerlendirilerek ülkemizde de geçerli olan uçak özel güvenlik
hizmeti ve denetimi faaliyetlerinin neler olduğu açıklanacaktır.
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12.1.Terörizm ve Terörist Faaliyetler
Günümüzde milyonlarca insan havalimanlarını kullanmakta ve seyahat etmektedir.
Özellikle büyük havalimanlarının bu yoğunlukları ve yolcu hareketleri göz önüne alındığında
güvenlik çok önemli bir unsur hâline gelmektedir. Terörist grupların ve diğer suça yakın
insanların terör eylemleri için havalimanlarını, uçakları seçtikleri görülmektedir. Çünkü bu
alanlarda gerçekleşecek bir olayın ya da bir uçak kaçırma girişiminin dünyanın gündemine
geleceği, tüm basın yayın organlarında gösterileceği aşikârdır. Tam da bu durum terörist
grupların ve suça yakın insanların istediği bir durumdur. Terörist gruplar bu sayede kendi
reklamlarını yapıp daha fazla güç devşirmek, taraftar edinmek ve kendilerini güçlü göstermek
isteyeceklerdir. Bu nedenle bu bölümde öncelikli olarak terör ve terörizm ele alınmaktadır.
Terörizm; dinsel, siyasal, ekonomik, politik amaçlara ulaşmak için sivilleri, resmi, yerel
ve genel yönetimleri hedef alan yıldırma, baskı, fiziksel ve psikolojik şiddet içeren eylemler
bütünüdür. Terörizmde amaç kargaşa ortamı yaratmak ve topluma korku aşılamaktır. Bu
nedenle çeşitli terörist yöntemler ile eylemler gerçekleştirilir. Terörist faaliyetlerin birçoğu
yoğun planlama faaliyetleri sonucunda üretilmektedir. Havalimanlarında terör eylemi
gerçekleştirmek isteyen örgüt elemanlarının yıllar öncesinden havalimanında normal bir
vatandaş gibi çalışmaya başladığı ya da uçak kaçıran teröristlerin bu girişime yönelik senaryo
çalışmaları yaptıkları ve pilotaj eğitimi aldıkları bilinmektedir.
Terör eylemleri çatısı altında gerçekleştirilen faaliyetler beş başlık içerisinde
toplanmaktadır. Bunlar;
1) Kaçırma ve Rehin Alma: Terör örgütü bu eylem çerçevesinde önceden
planladıkları önemli kişileri kaçırabilir ya da bu kişileri belirli alanlarda rehin
alabilir. Günümüzde bu gibi faaliyetlerin Latin Amerika, Güney Amerika ve şu an
karışık bir durumda olan Ortadoğu ülkelerinde yaygın olduğu görülmektedir.
Havalimanlarında kaçırma ve rehin alma girişimlerinin olması durumunda
güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde olaya müdahale etmesi, havalimanını
kullanan yolcuları bu olaydan arındırması gerekmektedir.
2) Bombalama: Bu terörist faaliyetler toplum içerisinde büyük korku uyandıran
eylemlerdir. Teknoloji gelişimi ile birlikte gelişen bombalama araçları can ve mal
kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Özellikle kimyasal maddelerin de
bombalama sistemlerinde kullanılması insanlığın geleceği için endişe
uyandırmaktır. Genellikle topluluğun yoğun olduğu devlete ait binalara, özel
şirketlerin merkezlerine yönelik saldırılar gerçekleşmektedir. Günümüzde
teknolojinin terör ile mücadele faaliyetlerine yardım etmesi nedeniyle uzaktan
kumandalı birçok bombalama faaliyeti önlenebilir. Ancak intihar bombacılığı
şeklinde anılan terörist faaliyetler nedeniyle bazı girişimlerin engellenemediğini
söylemek mümkündür. Havalimanlarına yönelik bombalama girişimlerini
önlemek için meydan girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Yolcular ve bagajları ilgili cihazlar vasıtasıyla aranmaktadır. Tarih boyunca
havalimanında ve hava aracında bombalama girişimleri yaşanmıştır. Bu alanların
yoğun yerler olması, insanları bu taşıma modundan uzaklaştırma arzusu, bu
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sektöre yönelik finansal kayıpların sağlanması isteği gibi birçok nedenden dolayı
havalimanları terör eylemlerine sahne olmaktadır. Bu alanlarda şüpheli görülen
insanlar kameralar sayesinde bulunarak gerekli arama işlemleri gerçekleşir.
Ayrıca sahipsiz ya da şüpheli bagajlara en kısa sürede müdahale edilerek
içerisinde bomba olup olmadığı anlaşılır. Havalimanı girişlerindeki güvenlik
noktalarındaki arama faaliyetlerinin ayrıntılarından birçok yolcu rahatsız
olmaktadır. Aslında bu uygulamaların amacı can ve mal güvenliğini sağlamak,
terörist faaliyet risklerini en düşük seviyeye indirmek ve havacılık sektöründeki
emniyeti arttırmaktadır. Bu nedenle yolcular, havalimanı güvenlik noktalarından
geçerken istenilen kurallara uymalıdır. Buradaki personellerin de kibar bir şekilde
yolcuları uyarması, güvenlik kontrolünü sağlıklı gerçekleştirecek iletişim kurması
gerekir. Dünyanın birçok ülkesinde güvenlik kontrolleri ülkemizdeki
havalimanlarından çok daha zor şartlarda ve yolcuları rahatsız edecek şekilde
gerçekleştirilmektedir. Özellikle din, ırk gibi ayrımcı faktörlerin ele alındığı bazı
ülkelerin havalimanlarında bu kişilerin tehdit unsuru olarak görülmesi güvenlik
aramalarında istenmeyen kargaşaların yaşanmasına neden olmaktadır.
3) Siber Terörizm: Teknolojinin gelişimi ile birlikte insanoğlunun da savaşma ve
savunma amaçlı kullandığı araçlar gelişmektedir. Aslında teknoloji gelişimi bir
taraftan insanlığı aydınlatmakta diğer taraftan ise insanlığın yok olmasına zemin
hazırlamaktır. İnsanlık için önemli olan temiz teknolojinin kullanılmasıdır. Siber
terörizm; ülkelerin gizli yazılımlarının, ordunun, şirketlerin, önemli birimlerin
gizli ağ sistemlerinin çökmesini sağlayacak saldırılardır. Elektronik ortamda
gerçekleşen ancak dünyanın elektronik ortama bağlı hâle gelmesi nedeniyle
operasyonel ve finansal olarak büyük kayıplara yol açan terör girişimleridir.
Havalimanlarında pasaport kontrolünde kullanılan güvenlik güçlerine ait
yazılımlara yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle bu kontrollerin
manuel olarak devam ettirilmesi yolcuların uzun kuyruklar oluşturmasına,
rötarların yaşanmasına neden olmaktadır. Hava trafik operasyonlarını yöneten
radar sitemlerine ve ilgili yazılımlara yönelik saldırılar da faaliyetlerin manuel
şekilde devam ettirilmesini zorunlu hâle getirmektedir. Böyle bir durumda da
hava sahasındaki uçaklar ve içerisinde seyahat eden yolcular tehlike içine
girebilir. Ancak hava trafik hizmetlerinin manuel olarak da gerçekleştirilebilmesi
oluşabilecek riskleri azaltır. Bu durumda uçaklar başka meydanlara yönlendirilir
ya da kalkış yapacak uçaklar bekletilir. Havaalanında ve hava sahasında panik
ortamı oluşur. Uçakların yakıt kritiğine girmesi tehlike arz edebilir.
4) Biyoterörizm: İnsanlara ve canlılara zarar vererek onların yok olmasını sağlayan,
insanlığın ihtiyaç duyduğu ürünlerin tükenmesini hızlandıran biyolojik maddeleri,
bakterileri ve mikropları kullanan terör eylemidir. Tarih boyunca yaşanan
salgınlar, II. Dünya Savaşı sırasında insanları öldürmek için kullanılan mikroplar
biyoterörizme örnektir. Bu eylemler, ülkelerin sağlık sistemlerinin çökmesine
zemin hazırlar. Saldırıların amacı, bu zehirlerin panzehirini elinde bulunduran
ülke ya da örgüte bağımlığın artması istenmektedir. Sarin gazı saldırıları ile
insanların öldürülmesi biyoterörist bir faaliyettir. Havalimanları ile ülkeye gelen
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kişilerden bulaşıcı hastalıkların yayılımı artabilir. Bu amaçla ülkeye terörist
gruplar giriş yapabilir. Havalimanını kullanan kişi sayısının fazla olması bu
saldırıların ve bulaşıcılık etkisinin çok geniş alanlara yayılmasını sağlamaktadır.
Bu nedenle bu gibi şüphe durumlarında yolcuların ve havalimanı kullanıcılarının
sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Şarbon mikrobu, domuz
gribi, ebola gibi birçok salgın hastalığın havalimanlarında çok hızlı yayılabildiğini
söylemek mümkündür. Bu gibi mikropların hava araçları ile şehirlerin üzerinden
salınması da biyoterörizm faaliyetleri olarak ele alınmaktadır.
5) Uçak kaçırma: Uçak kaçırma faaliyetleri dünya genelinde en çok ses getiren
eylemler olarak dikkat çekmektedir. Havacılık sektöründeki güvenlik
önlemlerinin diğer ulaştırma modlarına göre daha gelişmiş olması nedeniyle bu
yöntemi gerçekleştirebilen terör örgütleri kendilerini daha güçlü hissetmektedir.
Uçak üretiminin başladığı günden bu yana birçok kez uçak kaçırma girişimlerinde
bulunulmuştur. Yaşanan uçak kazaları da toplum üzerinde büyük yankı
uyandırarak havayolu taşımacılığına yönelik korku duygularının artmasına neden
olmuştur. Ancak 2001 yılında yaşanan İkiz Kuleler Olayı unutulamayacak bir
terör saldırısı olarak tarih sahnesinde yerini almıştır.

12.2. Havacılık Tarihinde Uçak Kaçırma Girişimleri
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında birçok uçak kaçırma eylemi
gerçekleşmiştir. Özellikle birbirine düşman olan ülkeler bu girişimlerin düşman oldukları
ülkelerde gerçekleştirilmesini neredeyse destekler nitelikte yaklaşımlar sergilemiştir. Castro
ve Kennedy dönemlerinde ABD ve Küba arasında devletlerin de desteklediği uçak kaçırma
faaliyetleri gerçekleşmiştir. Bu dönemlerde bu girişimler devletler tarafından desteklenerek
havacılık şiddetlerinin gelişmesine zemin hazırlanmıştır. İlerleyen yıllarda bu ülkeler
uzlaşmaya vararak uçak kaçırma faaliyetlerinin önlenmesi için girişimlerde bulunmuşlardır.
1970’li yıllarda da şantaj ve tehdit amaçlı olarak uçak kaçırma ve rehin alma girişimleri
yaşanmıştır. Bazı girişimlerde can ve mal kaybı olmazken, bazı eylemler yolcuların ölmesi ile
sonuçlanmıştır.
1971 yılında D.B. Cooper isimli hava korsanı uçak kaçırma eylemi gerçekleştirmiştir.
Bu eylem sonucu aldığı 200.000 dolar ile uçaktan paraşütle atlamış ve bir daha asla
yakalanamamıştır.
Türkiye’de bilinen ilk uçak kaçırma eylemi 1969 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu
girişimin ardından çeşitli siyasi amaçlar ile gerçekleşen uçak kaçırma eylemlerinde can kaybı
yaşanmamıştır. 1970’li yılların başından bugüne Türkiye’de 20’nin üzerinde uçak kaçırma
girişimi yaşanmıştır. Bu eylemlerde Türkiye sınırlarında teröristler harici can kaybı
yaşanmamıştır. Türkiye’de uçak kaçırma eyleminin yanı sıra havalimanlarında
gerçekleştirilmiş saldırılarda tarihe geçmiştir. 1982 yılında yaşanan olayda terör örgütleri
Ankara Esenboğa Havaalanına saldırı düzenlemiş, 8 kişi ölmüş, 70’in üzerinde yolcu ise
yaralanmıştır. Türkiye’de yaşanan en son uçak kaçırma girişimi ise geçtiğimiz aylarda
Pegasus Havayolu firmasına ait yolcu uçağında gerçekleşmiştir. Kharkov/İstanbul seferini
yapan yolcu uçağında Soçi’ye gitmek isteyen hava korsanı, üzerinde patlayıcı olduğunu ifade
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etmiştir. Pilotlar uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirmiştir. Bu olaydan dolayı
uluslararası prosedür uygulanarak hava aracı kule ile temasa geçmiş ve havalimanında acil
güvenlik önlemleri alınmıştır. Korsanın bu girişimi başarısız olmuştur. Güvenlik güçlerinin
müdahalesi ile yolcular tahliye edilmiştir. Bu gibi durumlarda hava aracı terminalden ve diğer
hava araçlarından uzak bir alanda beklemelidir. Acil durum talimatlarına göre faaliyetler
yürütülmelidir.
Dünyada en büyük yankı uyandıran uçak kaçırma ve intihar saldırı 11 Eylül 2001
tarihinde Amerika’da gerçekleşen olaydır. Bu olayda 4 yolcu uçağı kaçırılarak intihar
saldırılarında kullanılmıştır. Bu saldırılarda Amerika’da bulunan İkiz Kulelere çarptırılan
uçaklarda ve ilgili binalarda 3000’e yakın insan ölmüş ve dünya tarihinde köklü değişiklikler
yaşanmıştır. Bu uçaklar ABD’nin en önemli merkezlerini hedef almıştır. Pentagon, Beyaz
Saray ve Dünya Ticaret Merkezi olan İkiz Kulelerdir. Beyaz Sarayı hedef alan uçak hedefe
ulaşamadan düşmüştür. Diğer uçaklar hedeflerine bilerek düşürülmüştür. Bu girişimlerde
teröristlerin kesici aletler ile yolcuları ve mürettebatı öldürdükleri bilinmektedir. Ayrıca
pilotaj bilgileri ile hava araçlarını yönlendirmeleri bu girişimi yıllar öncesinden
planladıklarını ortaya çıkarmaktadır. Hava trafik kontrol hizmetlerinde de uçakların rotasında
meydana gelen ciddi sapmaların anında fark edilememesi facianın boyutlarını arttırmış ve
müdahale olanağını imkânsız hâle getirmiştir. Yaşanan bu facianın ardından havacılık
sektöründeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmıştır. Korku toplumu olarak
nitelendirilen ABD’de ve dünyanın birçok ülkesinde havayolu taşımacılığa yönelik talepler
düşmüş birçok havayolu firması iflas etmiştir. Saldırıları gerçekleştiren terörist grupların
Müslüman olması nedeniyle Müslüman vatandaşlara yönelik baskılar artmış ve bu
vatandaşların bazı ülkelere girişlerinde büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Ülkede ırk ve din
ayrımcılığı artmıştır. Dünya’nın en gelişmiş ülkesinde yaşanan bu olayla birlikte havacılık
sektöründeki önlemlerin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle havalimanlarındaki
güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi için yeni birimler kurulmuş ve yeni kurallar
oluşturulmuştur.

12.3. Sivil Havacılıkta Uygulanan Güvenlik İşlemleri
11 Eylül 2001 tarihinde teknolojisiyle ve diğer her yönüyle süper güç olan ABD’ de
gerçekleşen terörist saldırıları tüm dünyada güvenlik kavramını ve yeni prosedürleri gündeme
getirmiştir. ABD’de yaşanan bu olay tüm havacılık sektörünü etkilemiş, havacılık sektörü
krize girmiş ve bu olayın şokunu uzun süre üzerinden atamamıştır. Bu olaydan sonra Uçak
Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi daha da önem kazanmış, birçok ülke ve havayolu şirketi
ek tedbirler almıştır. Türkiye’de bu konu ile ilgili faaliyetler gelişme göstermiştir.
ICAO tarafından yayınlanan güvenlik kurallarına ülkemizde de uyulmaktadır. Bu
kurallar, uçakların kaçırılması, hava aracı ve yer tesislerine karşı yapılacak saldırıları,
eylemleri ve suikastları önlemek için yayınlanmıştır. Bu kurallara uygun olarak arama ve
kontrol faaliyetlerinin yürütüldüğü güvenlik alanları aşağıdaki gibi listelenmektedir:
I.

Havaalanlarına Giriş ve Çıkışların Kontrolü: Havalimanlarının arazi
sınırları içerisindeki kontrolün sağlanması gerekir. Bu alanlardaki güvenliğin
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II.

III.

IV.

V.

sağlanması için giriş ve çıkışlarda güvenlik güçlerinin denetimleri
yapılmaktadır. Ayrıca terör eylemleri için havalimanına ya da hava aracına
gizlice girmek, yaklaşmak isteyenleri önlemek amacıyla havalimanı arazisi
içerisinde belirli noktalarda gözetleme kuleleri ve silahlı güvenlik güçleri
bulunmaktadır. Havalimanı girişindeki denetimlerde araçların giriş-çıkışları da
takip edilmektedir.
Araç Park Alanları Otoparklar: Havalimanı kullanıcılarının sayısının fazla
olması nedeniyle havalimanlarında bulunan otoparkların ve araçlarında kontrol
edilmesi gerekmektedir. Bu alanların güvenliği güvenlik görevlileri ve modern
izleme sistemleri ile gerçekleştirilmektedir. Havalimanında bulunan otoparka
bomba yüklü bir aracın girmesi büyük bir faciaya neden olabilir. Bu nedenle
bu alanların güvenliği önem arz eder. Hava araçlarının otopark girişlerinde
kontrol edilmeleri gerekmektedir.
Havalimanı Terminaline Girişte Güvenlik Uygulamaları: Havalimanını
kullanan her insan havalimanı girişinde bu alanlardan geçmektedir. Yolcular,
çalışanlar, güvenlik elemanları bu noktalarda ilgili cihazlar ile aranmaktadır.
Yolcuların eşyaları, bagajları X-ray cihazlarına konur ve detaylı bir şekilde
monitörden kontrol edilir. Yolcular da aranarak terminal içerisine alınırlar.
Terminal girişlerindeki silah bırakma noktaları bulunmaktadır. Ruhsatlı silah
taşıyan kişiler silahlarını bu noktada bırakmaktadır. Gerekli durumlarda
yolcuların araması elle de gerçekleştirilebilir. Terörist faaliyetlerin yanı sıra
narkotik maddelerin taşınmaması, değerli ürünlerin ülkeden kaçırılmaması gibi
durumlar için de ayrıntılı aramalar gerçekleştirilmektedir. Moskova’da Tren
İstasyonunda yaşanan intihar saldırısı eyleminde terörist üzerindeki bombayı
tam bu noktada patlatmıştır. Bu gibi durumların yaşanmaması için bu
alanlardaki kontrollerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Buradaki güvenlik personellerinin görevlerini hakkı ile yerine getirip
getirmediğinin kontrolleri ise ilgili denetleyici otorite tarafından yapılmaktadır.
Bu uygulamalarda yolcu gibi havalimanına girmek isteyen kişiler, bagajlarında
taşıdıkları özel düzenekli ya da gizli bomba ürünlerini içeri sokmayı
denemektedir. Bu faaliyeti gerçekleştirebilen denetleyici bu işleme izin veren
ve bu ürünü fark edemeyen özel güvenlik görevlileri hakkında rapor
tutmaktadır.
Check-in İşlemlerindeki Kontroller: Check-in faaliyetlerinde yolcuların
kimlik bilgileri ve biletleri kontrol edilir. Yurtdışı uçuşlarda vize ve pasaport
kontrolleri de yapılmaktadır. Bagajların içerisinde tehlikeli bir ürünün
olduğunu şüphe eden yer hizmetleri personeli hemen ilgili güvenlik görevlisine
haber verir. Bagajlar, check-in faaliyetlerinde yolculardan alınır ve bantlar ile
şut altı olarak tabir edilen alanlara yönlendirilir. Bu alanlarda da özel eğitimli
köpekler tarafından bagajların kontrolü gerçekleştirilmektedir.
Pasaport Kontrol: Pasaport kontrolünü gerçekleştiren polisler kişi ile pasaport
sahibinin aynı birey olup olmadığını inceler. Polis, pasaportun sahte veya
çalınmış olduğundan şüphe ederse ilgili birimlere haber vererek yolcunun
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gözetim altına alınmasını sağlar. Ülkemizde pasaport kontrolden sonra
gerçekleştirilen ikinci kontrol alanlarında da tıpkı terminal binasına girişteki
gibi işlemler uygulanır. Bu noktadan sonra kabul edilmeyecek ürünlerin yolcu
beraberinde alana geçirilmesine izin verilmez. Bazı ülkelerde uçak kapısına
kadar güvenlik araması bulunmaz. Ancak uçak kapısında gelişmiş teknolojilere
sahip cihazlar ile yolcuların araması yapılmaktadır. Uçağa alım esnasında
yapılan bu aramalar ile hava aracının ve uçuş operasyonun güvenliğinin
arttırılması istenmektedir. Bazı ülkelerde uçaklarda polisler ve güvenlik
görevlileri yer almaktadır.

12.4. Uçak Özel Güvenlik Hizmeti ve Denetimi
Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi ile ilgili olarak 2001 İkiz Kuleler Olayının
ardından ülkemizde de havacılık güvenliğini arttırmak için çalışmalar yapılmış ve gerekli
yönetmelikler hazırlanmıştır. Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nde Uçak Özel
Güvenlik Hizmeti ve Denetiminin yer hizmetleri faaliyeti içinde yer aldığını fakat yapılması
ve uygulanmasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir. İsteyen havayolu şirketleri Uçak Özel
Güvenlik Hizmeti ve Denetimini gerekli izinleri almak kaydıyla uygulayabilecektir. Uçak
Özel Güvenlik Hizmeti ve Denetimi için ruhsat alacak kuruluşlardan, hava taşıyıcısı ve/veya
yer hizmetleri kuruluşu ve/veya Gözetim ve Yönetim Hizmeti ruhsatına sahip olma şartı
aranır. Bu şartlara sahip olmayan kuruluşlar Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi
hizmetini veremezler. Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi veren kuruluşların
havaalanlarında görev yapacak özel güvenlik müdürü ve özel güvenlik amirinin, bu hizmeti
yurt içinde veya yurt dışında veren her hangi bir kuruluşta en az 3 yıl çalışmış olması ve bunu
aldığı eğitimle birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğüne belgelendirmiş olması şartı aranır. Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi
veren kuruluşta çalıştırılacak diğer personelin de konuyla ilgili eğitimden geçirilmesi
zorunludur. Çalıştırılacak tüm personel 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması
ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun’un 16. maddesinde öngörülen şartlara ve
aynı Kanunun 21. ve 22. maddesinde belirtilen yasaklara tabiidir. Ülkemizden İngiltere ve
Amerika’ya yapılacak uçuşlarda Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetiminin sağlanması bir
zorunluluktur aksi takdirde havayolu şirketlerinin bu ülkelere uçuşuna müsaade
edilmemektedir. Bir yer hizmeti faaliyeti olan Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetiminin
hangi prosedürlerden oluştuğu SHY-22 ve SHGM Havaalanları Yer Hizmet Türleri ve
Detayları başlıklı Havacılık Talimatı çerçevesinde aşağıdaki gibi ele alınmaktadır.
Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetiminde yapılan işlemler yedi başlık altında
sınıflandırılmaktadır. Bu başlıklar;







Yolcu ile ilgili işlemler
Uçak ile ilgili işlemler
Uçak temizliğine nezaret işlemleri
Kargo ile ilgili işlemler
Uçağa alınacak yolcu beraberindeki valiz, çanta v.b gibi el bagajlarıyla ilgili işlemler
Uçağa alınacak ikram ve satış malzemelerine nezaret
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Park halindeki uçağa nezaret şeklindedir. Listelenen tüm bu süreçlere yönelik
güvenlik hizmetlerinin amacı, bu işlemler sürecinde can ve mal güvenliğini tehlikeye
atabilecek saldırıların önlenmesini sağlamaktır.
Yolcu İle İlgili İşlemler

Havalimanındaki normal güvenlik prosedürleri tamamlandıktan sonra check-in
sırasında, öncesinde ya da sonrasında Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetim Birimi
elemanları;






Yolcular ile güvenlik maksadıyla sorular şeklinde mülakat yapar.
Yolcu beraberindeki el bagajlarını kontrol eder.
Yolcu belgelerini (pasaport, bilet, diğer doküman) inceler.
Gerektiğinde yolcuları güvenlik cihazları ile taramasını yapmak ve şüpheli durumlarda
yolcuların fiziki aramalarının yapılması için polise bildirir.
Gerektiğinde yolculara uçağa kadar refakat eder.

Bu güvenlik işlemlerindeki amaç terör risklerini en alt seviyeye çekmek ve havacılık
emniyetini arttırmaktır.
Uçak İle İlgili İşlemler
Yolcular ile ilgili kontrol ve önlem alınırken uçaklar için de birçok önlemin alındığı
görülmektedir. Buradaki amaç uçağa herhangi bir tehlikeli madde ya da cisim girmesine engel
olmak ve yine uçağa izinsiz olarak yolcu harici kimseyi yaklaştırmamaktır. Bunları sağlamak
amacıyla şu işlemler yapılır;








Ön giriş kapısı, kapılar, merdiven altları, tahliye yuvaları, oksijen maskelerinin
bulunduğu yerler,
Kokpit pilot masası, koltuk arkaları, oksijen maskelerinin bulunduğu yerler,
raflar, kaideler, can kurtarma yelekleri, bagaj bölümü,
Seyrüsefer mahali ve gardıroplar, kitap rafı, koltuğu, ön ve arka gardırop içleri,
mühürlü değil ise ilkyardım çantası, palto ve bagaj bölümü,
Pilot mahallinin arkasındaki bölüm, lavabo, bardak dağıtım yerleri, çöp
kutuları, musluk mekanizmaları, tavan ve yerler, bagaj ve palto bölümü,
Ön ve arka mutfaklar, hostes koltuğu, mutfaktaki kuytu yerler, maske yerleri,
gazete ve mecmuaların bulunduğu bölüm, servis kapısı, sigorta yeri,
Ön ve arka tuvaletler, çöp kutuları, gözler, musluk çevresi,
Uçağın dışı, uçağın kargo ve bagaj bölümleri, görülebilen motor içleri, sağ, sol
ve ön dikmeler, teker yuvaları aranır ve kontrol edilir.

Uçak Temizliğine Nezaret İşlemleri
Burada da asıl amaç uçağa girecek temizlik personeli vasıtasıyla uçağa tehlikeli
bir madde girmesini önlemektir bu nedenle bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde;
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 Temizlik maksadıyla hava taşıtına girecek personeller tek tek aranır.
 Temizlik malzemeleri kontrol edilir.
 Temizlik işçilerinin hava alanına giriş kartlarının olup olmadığına bakılır.
 Temizlik işçilerinin faaliyetleri gözlenir.
 Faaliyetleri bittikten sonra hava taşıtını terk etmeleri beklenir.
 Aranması yapılmış ve temizlenmiş uçak, mürettebatına teslim edilir.
Kargo İle İlgili İşlemler
Uçağa tehlikeli, patlayıcı bir madde yüklenmesini önlemek için yapılan kargo
kontrol işlemleridir. Bu amaçla;
 Aprona çıkmadan önce kargolar X-Ray cihazından geçirilip kontrol edilir.
 Güvenlik personeli gerekli görürse kargoyu 48 saat süre ile bekletme
yetkisine sahiptir.
 Kargo alanının genel güvenliğini sağlanır.
 Kontrolü yapılmış kargoya kontrol edildiğini gösteren “kontrolü yapılmıştır”
etiketi yapıştırılır.
 Güvenlik kontrolü yapılmış kargo uçağa kadar güvenli şekilde taşınır,
taşındıktan sonra ise kargonun güvenli bir şekilde uçağa yüklenmesi sağlanır.
Uçağa Alınacak Yolcu Beraberindeki Valiz, Çanta vb. El Bagajlarıyla İlgili
İşlemler
Uçağa tehlikeli, patlayıcı, yanıcı, delici, kesici ve yolcuların ve mürettebatın
can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak maddelerin girişini önlemek amacıyla;
 Gerekli görülürse yolcu beraberindeki bütün bagajların X-Ray cihazından
geçirilmesi sağlanır.
 Gerektiğinde yolcuların bagajları güvenlik cihazları ile taranır ve şüpheli
durumlarda bagajların aranması için polise bildirimde bulunulur.
 Kontrolü yapılmış bagajlara “GÜVENLİK KONTROLÜ YAPILMIŞTIR”
etiketi yapıştırılır.
 Hava taşıtına yerleştirileceği ana kadar, kontrol edilmiş bagajlar gözetim
altında tutulur.
 Sahipsiz bagaj varsa fiziki olarak bunların kontrolü sağlanır.
 Yolcu ve bagaj eşleştirmesi yapılır.
 Sahipsiz bagajların hava taşıtına yüklenmesi engellenir.
Uçağa Alınacak İkram ve Satış Malzemelerine Nezaret İşlemleri
Uçağa ikram malzemesi alınacak ise ikram ürünlerinin tamamı üretim
aşamasından uçağa gelinceye kadar her aşamada kontrol edilir. Bu amaçla;



İkram ürünlerinin imalat noktasında denetimleri sağlanır.
İkram ürünlerinin kutulanması ve/veya paketlenmesine nezaret edilir.
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İkram ürünlerinin hava taşıtına götürülecek şekilde muhafaza kutularına
konması sağlanır ve kutular mühürlenerek taşımaya hazır hale getirilir.
İkram ürünlerinin imalat noktasından itibaren hava taşıtına kadar nakliyesini
sağlanır ve uçak personeline teslim edilir.
Uçakta yapılacak satışa ait satış malzemeleri ve ekipmanları uçağa
alınmadan önce kontrol edilir.

Park Halindeki Uçağa Nezaret İşlemleri
Park yerinde duran uçak, müteakip kalkışına kadar gözetim altında tutulur. Uçağa
yabancı bir şahsın girmesini ya da tehlikeli bir maddenin içeri sokulmasını engellemek
amacıyla yapılan bir faaliyettir.
Özetle yapılan tüm bu “Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetim” faaliyetlerin amacı;
daha güvenli ve emniyetli bir uçuşun yapılabilmesi için gerekli tedbir ve önlemlerin
alınmasıdır. Böylece uçağa kontrolsüz kişi ya da maddelerin girmesi önlenmiş olur. Bu
hususta ilgili personellerin uluslararası kurallara harfiyen uyması ve denetim faaliyetlerini
ciddiyetle gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yolcular ise güvenlik kontrol alanlarında sabırla
beklemeli, bu işlemlerin asıl amacının yolcuların emniyetini sağlamak olduğunu
unutmamalıdır. Havacılık sektörü, yaşanan olaylar ve kazalardan, terörist saldırılarından ders
çıkararak gelişmektedir. Teknolojinin hem iyiler hem de kötüler için sunduğu imkânlar
sonucunda bu gibi girişimlerin sayıları azalsa da devam etme olasılıkları bulunmaktadır. Bu
nedenle havalimanlarındaki güvenlik tedbirlerinin hataya yer vermeyecek şekilde
gerçekleştirilmesi önem arz eder.
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Uygulamalar
Terörist saldırıların amaçları nelerdir?
Uçak güvenliğinde dikkat edilen hususları açıklayınız.
2001 İkiz Kuleler saldırısının etkilerini anlatınız.
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Uygulama Soruları
1) Terörist faaliyetler kaça ayrılır?
2) Havacılık tarihinde başarılı olan uçak kaçırma eylemi hangisidir?
3) Uçak özel güvenlik hizmeti ve denetimi faaliyetleri kaç alt başlıktan oluşur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havacılık sektöründe yaşanan terörist eylemleri ele alınmıştır. Havacılık
sektöründeki güvenlik uygulamaları incelenmiştir. Uçak güvenliğinin sağlanması için yer
hizmetleri faaliyetlerinin neler olduğunu sıralanmıştır. 2001 yılında yaşanan İkiz Kuleler
Saldırısı ile birlikte değişen güvenlik uygulamalarından bahsedilmiştir. Uçak özel güvenlik
hizmet ve denetimi faaliyetlerinin ayrıntıları ilgili talimat ve yönetmelik çerçevesinde
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi terörist yöntemler arasında yer almaz?
a) Kaçırma-Rehin Alma
b) Siber Terörizm
c) Biyoterörizm
d) Bombalama
e) Hırsızlık
2) Aşağıdakilerden hangisi havalimanlarındaki güvenlik noktaları arasında yer almaz?
a) Havaalanına giriş-çıkışlar
b) Havaalanındaki otoparklar
c) Terminal girişleri
d) Uçak girişleri
e) Havalimanı ulaşım aracı girişleri
3) Aşağıdakilerden hangisi uçak özel güvenlik hizmeti ve denetimi faaliyetlerinin alt
başlıklarından değildir?
a) İkram ürünlerine nezaret
b) Uçak temizliğine nezaret
c) Park hâlindeki hava aracına nezaret
d) Uçağa kargo yüklenmesinde nezaret
e) Havalimanı girişinde yolculara nezaret
4) Ülkelerin gizli yazılımlarına, ordunun, şirketlerin, önemli birimlerin gizli ağ sistemlerini
çökertici etki yapacak saldırılara ne ad verilir?
a) Uçak kaçırma
b) Biyoterörizm
c) Siber terörizm
d) Bombalama
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e) Hiçbiri
5) 1974 yılında uçak kaçırma girişimi ile tarihe geçen ve yakalanamayan hava korsanı
kimdir?
a) D.B.Cooper
b) Leyla Halid
c) Sadi Toker
d) John Kramer
e) Hiçbiri
6) “ …………………………; dinsel, siyasal, ekonomik, politik amaçlara ulaşmak için
sivilleri, resmi, yerel ve genel yönetimleri hedef alan yıldırma, baskı, fiziksel ve psikolojik
şiddet içeren eylemler bütünüdür.” Açıklamada yer alan boşluğa uygun olan ifade
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Terörizm
b) Savaş
c) Barış
d) Zafer
e) Hiçbiri
7) Havacılık tarihinde büyük yankı uyandıran terör saldırısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adalar Vakası
b) 1974 D.B. Cooper Olayı
c) Leyla Halid Olayı
d) 2001 İkiz Kuleler Olayı
e) 1969 Seç adlı Uçağın Kaçırılması
8) İnsanlara ve canlılara zarar vererek onların yok olmasını sağlayan, insanlığın ihtiyaç
duyduğu ürünlerin tükenmesini hızlandıran biyolojik maddeleri, bakterileri ve mikropları
kullanan terör eylemine ne ad verilir?
a) Uçak kaçırma
b) Biyoterörizm
c) Siber terörizm
d) Bombalama
e) Hiçbiri
9) Türkiye’de bilinen ilk uçak kaçırma eylemi kaç yılında gerçekleştirilmiştir?
a) 1923
b) 1956
c) 1986
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d) 1969
e) 2001
10) “Türkiye’de uçak kaçırma eyleminin yanı sıra havalimanlarında gerçekleştirilmiş
saldırılar da tarihe geçmiştir. 1982 yılında yaşanan olayda terör örgütleri
…………………….. saldırı düzenlemiş, 8 kişi ölmüş, 70’in üzerinde yolcu ise
yaralanmıştır. “ Açıklamada boş bırakılan alana uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ankara Esenboğa Havalimanı
b) İstanbul Atatürk Havalimanı
c) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
d) İzmir Adnan Menderes Havalimanı
e) Alanya Gazipaşa Havalimanı

Cevaplar: 1)e, 2)e, 3)e, 4)c, 5)a, 6)a, 7)d, 8)b, 9)d, 10)a
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13. HAVA TRAFİK YÖNETİMİ VE YER HİZMETLERİ İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

Hava Trafik Yönetimi
Hava Trafik Kontrol Hizmeti
Uçuş Bilgi Hizmeti
İkaz Hizmeti
Hava Trafik Akış İdaresi
Hava Sahası Yönetimi
Hava Trafik Kontrolörlüğü
Hava Trafik Yönetimi ve Yer Hizmetleri Arasındaki İlişki
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Hava araçlarının emniyetli bir şekilde uçuş operasyonları nasıl sağlanır?
2) Hava trafik kontrolörü olmak için hangi eğitimi almak gerekir?
3) Yer hizmetleri faaliyetlerinde yaşanabilecek aksaklıklar hava aracının zamanında kalkış
performansını etkiler mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hava Trafik Yönetimi

Hava trafik operasyonlarını
ve bu operasyonların
yönetimi için gerekli hizmet
türlerini öğrenir.

Hava Trafik Kontrol

Hava trafik kontrol
faaliyetlerinin uçuş
operasyonları için taşıdığı
önemi kavrar.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Hava trafik hizmetlerine
yönelik kurallar araştırılmalı

Hava trafik operasyonlarının
uygulama süreçleri
incelenmeli
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Hava trafik yönetimi
Hava trafik kontrolörlüğü
Hava trafiği ve yer hizmetleri faaliyetleri ilişkisi
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Giriş
Havacılık sektörünün gelişmesi ile birlikte hava trafik kontrolünün önemi gün
geçtikçe artmaktadır. Hava trafik operasyonlarının emniyetli bir şekilde
gerçekleştirilmesi için yedi gün yirmi dört saat faaliyet gösteren hava trafik kontrol
birimleri uçuş operasyonlarında hava araçlarının birbirleri ile ya da manialar ile
çarpışmlarını önlemek için onları yönlendirmektedir. Bu bölümde hava trafik yönetimi
kavramı açıklanarak hava trafik hizmetlerine değinilecektir. Ayrıca hava trafik kontrol
faaliyetleri tanımlanarak hava trafik kontrolörlüğünden bahsedilecektir. Örnek olaylar
yöntemi kullanılarak konunun daha rahat anlaşılması sağlanacaktır.
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13.1. Hava Trafik Yönetimi
Sivil havacılığın II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı bir şekilde gelişmeye başlaması ve
özellikle 1980’lerden sonra pik yapması havacılıkta yeni sistemler, yeni kavramlar ve yeni
mesleklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hava Trafik Yönetimi de bu kavramlardan bir
tanesidir. Artan hava trafiğinin karşılamak için uçak sistemleri ile birlikte hava trafik yönetimi
sistemleri de gelişme göstermiştir. Bu faaliyetleri yürütecek personeller yetiştirilmiştir.
Son yılların önemli kavramlarından olan verimlilik, etkinlik gibi kavramlar havacılık
açısından çok önemlidir. Zira havayolu şirketleri ticari amaçla taşımacılık yapan şirketlerdir.
Kâr elde etmek için faaliyette bulunan her sektör ve şirket gibi havayolu taşıyıcıları açısından
da maliyet çok önemli bir unsurdur. Havayolu taşımacılığındaki en önemli maliyet unsuru da
uçak yakıtıdır. Eğer uçuş yapılacak iki nokta arasındaki uçuş rotası iyi planlanmamışsa yani
hava sahası dizaynı etkili ve verimli değilse bu direkt olarak havayolu şirketlerini
etkileyecektir.
Örneğin ülkemizde İstanbul-İzmir arasında yapılan uçuşlar Balıkesir
Bandırma askeri hava sahasından dolayı Biga üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu
yönlendirme ile her hava aracı 5-6 dakikalık fazla uçuş yapmakta ve bunun maliyeti B-737
tipindeki bir uçak için ortalama 350 TL olmaktadır. Ayrıca havalimanları kapasitesinin
yetersiz olması, yeterli park yeri olmaması gibi nedenlerden dolayı yaşanan her bir dakika
gecikmenin (havada bekleme) bir havayoluna yakıt maliyeti, ülkemizde ortalama ( B737
tipindeki uçak) 60 TL’dir. Buna diğer maliyetlerde eklendiğinde zamanında kalkış ve iniş
performansının havayolu firmaları için taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Havalimanlarında
günlük gerçekleşen yolcu ve uçak hareketleri ele alındığında yer operasyonları ve hava
operasyonları arasındaki uyumun sağlanması için tarafların faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde
yerine getirmeleri gerekir. Ahenk içerisinde çalışan sistemler sayesinde havayolu
faaliyetlerinde operasyonel ve finansal kayıplar ile karşılaşılmaz. (Beklenmedik durumlar
hariç)
Örneğin 2013 yılında ülkemizde gerçekleşen iniş kalkış uçak trafik sayısı 1.223.795
olarak gerçekleşirken, ülkemiz hava sahasını kullanarak transit geçiş yapan uçak sayısı
281.178 olmuştur. Bu sayılar göz önüne alındığında bu kadar uçuş ve yer operasyonlarının
gerçekleştirilmesi için harcanan emek daha net ortaya çıkmaktadır. Hava trafiğinde yaşanan
bu artış hava trafiğinin yönetimini ve kontrolünü daha da zorlaştırmıştır. Ancak artan trafik
sayısı ile birlikte gelişen teknolojiler sayesinde bu yönetim ve kontrol işlemlerini daha kolay
gerçekleştirebilecek sistemler geliştirilmiştir.
Hava Trafik yönetimi faaliyetlerinin alt başlıkları aşağıdaki gibi ele alınmaktadır:






Hava Trafik Kontrol Hizmeti
Uçuş Bilgi Hizmeti
İkaz Hizmeti
Hava Trafik Akış Yönetimi
Hava Sahası Yönetimidir.
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Yukarıda belirtilen her birimin kendi görevini yaparken koordinasyon sağlaması oldukça
önemlidir. Çünkü havacılıkta yapılan işler bir dantel gibi birbirinin devamı şeklindedir. Her
birim diğer birimlerle bilgi alışverişinde bulunarak uyum içinde çalışmalıdır.

13.2. Hava Trafik Kontrol Hizmeti
Hava trafik kontrol hizmeti (ATC); hava araçlarının manevra sahasında, apronda veya
uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve mânialarla çarpışmalarını önlemek, hızlı ve
düzenli hava trafik akışı sağlamak amacıyla verilen hava trafik hizmetidir. Hava trafik kontrol
hizmetindeki ana unsur emniyettir. Yapılan her iş, icra edilen her görev, belirli kurallar
çerçevesinde yapılır. Hava trafik hizmeti veren görevlilere hava trafik kontrolörü (ATCO)
denir. Hava Trafik Kontrolörleri, hava trafiğinin emniyetli, hızlı ve etkili bir şekilde
gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hava Trafik Kontrol Hizmetinin amaçları özetle şunlardır;


Havadaki ve yerdeki hava taşıtlarının birbirleri ile çarpışmasını önlemek,



Yerde, meydan manevra sahasında hareket eden hava araçları ve diğer nesnelerin
çarpışmasını önlemek,



Düzenli, hızlı, etkili bir trafik akışı sağlamak,



Uçuşların güvenli ve verimli gerçekleşmesi için tavsiye ve bilgi sağlamak,



Arama-kurtarma hizmetine ihtiyaç duyan hava araçlarını ilgili birimlere bildirmek ve
kurumlar arası koordinasyonu sağlamaktır.

Hava Trafik Kontrol Hizmetleri üçe ayrılmaktadır: Bunlar;
1) Meydan Kontrol
2) Yaklaşma Kontrol
3) Saha Kontrol’dür.
Şimdi bir örnek üzerinden hava trafik kontrol hizmetini kavramaya çalışalım:
İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gidecek olan
Türk Hava yollarına ait B737 tipi uçak 107 numaralı park yerinde yolcularını almak için
hazırlık yapmaktadır. Daha önceki bölümlerde bahsedilen yakıt temini ve temizlik işleri
tamamlandıktan sonra uçak yolcu alımına başlamıştır. Yolcular uçağa alınırken uçağın kaptan
pilotu ve 2. kaptanı da uçuş için hazırlıklarını sürdürmektedir. 2. kaptan “yol müsaadesi” veya
“ATC müsaadesi” almak için Meydan Kontrol Kulesinde çalışan Hava Trafik Kontrolörü ile
temas kurar. Haberleşme radyo VHF frekansı üzerinden sağlanır. Her kontrolörün çalışma
pozisyonunda ayarlanmış bir frekans vardır ve bu kontrolörün kontrol sahasına gelen uçaklar
bu frekansı uçaklarında ayarlayıp hava trafik kontrolörüyle çift yönlü konuşmaya
başlayabilirler. 107 numaralı park yerindeki THY 123 adlı uçağımız da Meydan Kontrol
Kulesinin yol müsaadesi bölümünün frekansını uçağına ayarlayıp iletişim kurar. Kontrol
kulesinde çalışan hava trafik kontrolörü, THY 123 adlı uçağa pistten kalkıştan sonra 5000 feet
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irtifaya tırmanmasını ve Marma 1 Y SID ( standart kalkış rotası) uygulayarak belirlenen
yollardan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na serbest kılındığını bildirir. Uçak kaptanları
FMS ( uçuş kontrol sistemi) sisteminde olan bu rotaları kontrol edip onaylarlar.

Resim 72: Örnek Olaya İlişkin Faaliyetlerin Görseli
Pilot-kontrolör iletişimindeki en önemli nokta pilotun verilen talimatları tekrarlaması
ve kontrolörün de pilotu dinleyip bunu teyit etmesi, yanlış varsa düzeltmesidir. İstanbul gibi
yoğun bir meydanda bir kişi bu kadar trafiği kontrol edemeyeceğinden Meydan Kontrol kulesi
de kendi içinde bölümlere ayrılmıştır. THY123 sefer sayılı uçağımız yolcularını alıp
kapılarını kapattıktan sonra kaptan, Meydan Kontrol kulesinde ground ( yer) kontrolde çalışan
hava trafik kontrolörüyle temasa geçip push-back ve motor çalışma müsaadesi istemiştir.
Push-back müsaadesi ve akabinde motor çalıştırma müsaadesi alan uçağımız pist başına
gitmek için taksi müsaadesi istemektedir. Kontrolör 107 numaralı park yerinden 35 sol pist
başına hangi yollardan gideceğini pilota bildirdikten sonra kaptan pilot 35 sol pisti için
harekete başlar. Diğer aprondaki tüm uçaklarla THY123 uçağının ayırmasını hava trafik
kontrolörü verdiği talimatlarla takip etmektedir. THY123 sefer sayılı uçağımız gerekli
trafiklerden temizlendikten sonra kalkış için Meydan Kontrol Kulesinde kalkış trafiklerine
bakan hava trafik kontrolörünün frekansına devredilir. Pist müsait olunca kontrolör kalkış
talimatı verir uçak kalkışını yapıp pistten uzaklaştıktan sonra Meydan Kontrol Kulesinin
THY123 ile işi bitmiştir ve uçak Yaklaşma Kontrol Biriminin kontrolü altındadır. Buraya
kadar uçak hep gözle takip edilebiliyordu fakat kalkışını yaptıktan sonra uçak artık radar
kontrolü altında takip edilmektedir.
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Kalkış için gelmesi gereken yer 35
Sol Pist Başı

107 numaralı park
yeri

Resim 73: İstanbul Atatürk Havalimanı
THY123 kalkışı müteakip kırmızı rota ile çizilmiş yolu takip ederek İzmir’e doğru devam
etmektedir. Tabi kalkışta ilk talimat olarak pilota 5000 feet yüksekliğe kadar tırmanış
serbestliği tanınmıştı. Pilot bu seviyeye gelince bu uçuş yüksekliğini muhafaza etmektedir.
Kontrolör pilota daha yüksek seviye için talimat verince pilot bu değeri FMS sistemine girer
uçağımız tırmanışa devam eder. Uçuş seviyesi FL230’a (23000feet) kadar uçağın kontrolü
Yaklaşma Birimi'ndedir. Eğer uçak yaklaşma birimi kontrol alanında iken pilot daha yüksek
seviye talep ederse yaklaşmada çalışan kontrolör uçağı saha kontrolörde çalışan arkadaşına
devreder. Uçağımız FL 230’ı muhafaza etmek istese bile BIGA civarında uçak yine saha
kontrol birimine devir edilir. Buradan anladığımız Yaklaşma Kontrol Birimi belirli bir
irtifaya kadar havalimanı merkez olmak üzere belirlenmiş bir sahada bu hizmeti vermektedir.
Bu sahanın (TMA: terminal area) dışında seviyesi ne olursa olsun uçağın kontrolörü Saha
kontrol biriminde olur. Uçağımız İzmir’e yaklaşırken saha kontrol biriminden İzmir’de
bulunan yaklaşma kontrol birimine devredilir. Yaklaşma kontrol birimi de uçak pist başına 810 mil mesafede iken, uçağı İzmir Meydan Kontrolde görevli olan kontrolöre devreder ve
kontrolör pist müsaitse uçağa iniş talimatını verir. Uçağımız inişini tamamlayıp pisti terk
ettikten sonra iniş uçaklarına bakan Kontrolör bu defa uçağı Ground (Yer) da çalışan
kontrolöre devreder ve uçak park yerine kadar devam edip körüğe yanaşır. İstanbul'da
başlayan uçuş uçağın park yerine varmasıyla son bulur.
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Resim 74: Örnek Olaya İlişkin Gösterim
Yukarıda örnekten de anlaşılacağı gibi;
Meydan Kontrol Birimi: Meydan civarında ve apronda uçakları birbiriyle ve manialarla
emniyetli bir şekilde arındırarak trafik akışını sağlayan birimdir. Meydan kontrol kulesi trafik
yoğunluğuna bağlı olarak Clerance (ATC Müsadesi), Ground (Yer), Arrival (İniş), Departure
(Kalkış) gibi farklı pozisyonlardan oluşur. Ground (yer) birimi de yoğunluğa ve meydan
yapısına uygun olarak bölünebilir.
Yaklaşma Kontrol Birimi: Terminal sahası denilen, Havalimanını merkez alıp belirli bir
mesafeye göre önceden belirlenmiş ve yine irtifa olarak hududu belli olan bir alanda verilen
Hava Trafik Kontrol Hizmetidir. Hava sahası yapısına ve trafik yoğunluğuna göre birçok
birime bölünebilir. İstanbul hava sahasında yaklaşma kontrol biriminde aynı anda 5-6 kişi
trafiklere hizmet vermektedir.
Saha Kontrol Birimi: Meydan Kontrol ve Yaklaşma Kontrol sahaları dışında kalan kontrollü
alanlarda verilen hava trafik hizmetinin sağlandığı birimdir. 2014 yılına kadar Türkiye’de
Anakara, İstanbul ve İzmir’den sağlanan bu hizmet 2015 yılıyla birlikte sadece Ankara’dan
sağlanacaktır. Smart adı verilen proje ile hava sahasının tek yerden yönetilmesi sağlanacaktır
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13.3. Uçuş Bilgi Hizmeti
Bir uçuş bilgi bölgesi yani hava sahasında (FIR) uçan uçakların gerekli meteorolojik
bilgileri, meydan bilgilerini, inilecek ya da kalkılacak meydandaki meteorolojik şartları, ya da
uçuşa tehlike oluşturabilecek durumları sağlayan hizmetlerdir. Kısaca FIR içerisinde
uçuşların emniyetli ve verimli gerçekleşmesi için sağlanan bir bilgi ve tavsiye hizmetidir.
Meteorolojik olaylar, (rüzgâr, sis, yağmur, kar) havacılık açısından çok önemlidir. Örneğin,
uçaklar tüm iniş kalkışlarını rüzgâr içine yaparlar, uçakların arkalarından esen arka rüzgar 2-3
Knot’ı (rüzgar hız birimi) geçerse pistin değişmesi gerekebilir. Ya da tehlikeli bulut olarak
kabul edilen CB bulutları uçuş rotalarının değişmesine ve daha fazla yakıt harcanmasına
neden olabilir. Böyle meteorolojik durumların sistemler sayesinde önceden tahmin edilmesi
hava aracı yakıt planlamasını bile etkilemektedir. Bu bilgilerin doğru olarak elde edilmesi ve
paylaşılması ile birlikte havacılık faaliyetlerine yönelik emniyetli operasyonların sayısı
artmaktadır. Hava şartlarının kötü olduğu durumlarda pist kapasiteleri yani saatlik iniş kalkış
trafik sayıları değişim gösterebilmektedir. Karlı ve yağmurlu havalarda trafik kapasitesi düşer
ve iyi bir planlama yapılmazsa ya da birazdan değineceğimiz Flow (Akış) birimi ile koordine
kurulmaz ise faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ortadan kalkar. Bu nedenle havacılık
sektöründe bilgi yönetimi çok önemlidir. Doğru bilgiyi gereken yerde, gereken zamanda
kullanmak ve paylaşmak gerekir. Koordinasyon ise havacılık faaliyetlerindeki önemli bir
yönetim fonksiyonudur.

13.4.İkaz Hizmeti:
İkaz hizmeti, herhangi bir uçuş bilgi bölgesi (FIR) içerisinde hava trafik
hizmeti üniteleri tarafından sağlanan hizmet türüdür. İkaz hizmeti, arama-kurtarma (SAR)
ihtiyacı içerisindeki bir hava taşıtı hakkında ilgili kurum ve kuruluşların haberdar edilmesi ve
bu kurtarma operasyonlarına yardımcı olunması faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetleri yerine
getirirken hizmetin ana görevlerinden biri, ilgili tüm birimlerin ve kuruluşların
bilgilendirilmesini sağlamak ve taraflar arasında koordinasyon kurmaktır.
Bir hava trafik kontrol (ATC) ünitesi uçuş emniyetini ilgilendiren konularda hava
taşıtlarına telsiz aracılığıyla tavsiye ve direktifler verir. Tüm ATC üniteleri sorumluluk
sahalarındaki hava taşıtlarına ikaz hizmeti vermek zorundadır.

13.5. Hava Trafik Akış İdaresi
Havalimanı meydan kapasitesini ya da hava trafik kontrol sektör kapasitesini aşan bir
durum ortaya çıkması durumunda, bu durum gerçekleşmeden önce bunun önlenmesi için
yapılan faaliyetlerdir. Avrupa'da IFR (Aletli uçuşlar) yapılan uçuşlara ilişkin bilgiler CFMU
(Central Flow Management Unit -Merkezi Akış Yönetim Biriminde)'da saklanır. Her bir
havalimanı ve sektör kapasiteleri de burada tanımlanmıştır. Kapasiteyi aşan bir durum ortaya
çıktığında trafiği azaltıcı önlemler devreye girer ve buna regülasyon denir. Örnek; Atatürk
Havalimanı iniş kapasitesi saatlik 35 trafik olarak belirlenmiştir. Şu an saat: 10:00 ve saat:
15:00, 16:00, 17:00, 18:00'da trafik sayıları sırasıyla 40, 42, 36 ve 20 olarak gözükmektedir.
İşte bu durumda Akış birimi ilgili merkeze regülasyon (bilgilendirme) çekerek kapasite
değeri olan 35'in üzerindeki trafiklerin uçuş planlarının ötelenmesini istemektedir. Böylece
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trafik sayısı saat 15:00 itibariyle 35, 35, 35, 33 olacaktır. Kapasite aşımından dolayı İstanbul'a
gelecek 13 uçak kalkacağı havalimanlarından zamanında kalkamamıştır. Yani bu uçaklar ilgili
meydanlardan geç kalkış gerçekleştirmişlerdir.

13.6. Hava Sahası Yönetimi
Hava sahasının etkin kullanılması amacıyla (tasarımı/yol yapıları-sektörizasyon)
gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca hava sahasının değişik kullanıcı (sivilasker) talepleri doğrultusunda paylaşım, koordine ve kontrolünün sağlanmasıdır. Hava
sahasının verimli bir şekilde yönetimi havacılık operasyonlarının gelişimine katkı sunacaktır.
Uçuş operasyonlarının ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak emniyetli ve hızlı bir
şekilde yönetilmesi için gereken faaliyetlerin sistemli bir şekilde yerine getirilmesidir. Bir
ülkenin hava sahası yönetimindeki başarısı o ülkenin uluslararası arenadaki itibarını
etkilemektedir. Hava sahası tasarımında modern sistemlerin kullanılması, hava koridorlarının
dizaynında havayolu firmalarının yakıt maliyetlerinin ele alınması, çevreci yaklaşımların da
bu faaliyetler içerisinde incelenmesi ile birlikte yönetim faaliyetlerinin sürdürülebilir
havacılık operasyonları için taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır.

13.7. Hava Trafik Kontrolörlüğü
Hava Trafik Kontrolörleri, uçağın motor çalıştırmasından kalkışına, kalktıktan sonra
gideceği meydana ve indikten sonra park yerine kadar uçuşunun tüm aşamalarını yöneten,
başka bir ifade ile hava araçlarının havadaki ve havaalanındaki trafiğinin emniyetli, düzenli,
hızlı bir şekilde akışını sağlayan çalışanlardır.
Hava trafik kontrolörü, pilotlarla telsiz vasıtasıyla iletişim kurar. Yukarıda anlatılan
yardımcı birimlerle, teknik ekipman ve donanımları da kullanarak uçakların emniyetli,
düzenli bir şekilde uçmalarını, zamanında kalkış yapmalarını ve inecekleri alana varmalarını
sağlar. Bir hava trafik kontrolörü aynı anda birden fazla uçağı kontrol eder bu sayı bazen 4050 hava aracını bulabilir. Özellikle İstanbul gibi yoğun hava trafiğinin olduğu bir hava
sahasında ve havalimanında sürekli dikkatli olup yoğun trafiği yönetmek gerçekten de zordur.
İşe alınırken ve eğitim sırasında hava trafik kontrolörleri birçok aşamadan geçip çalışmaya
başladıklarından işlerini başarılı bir şekilde devam ettirmektedirler. Ülkemizde hava trafik
kontrolörleri ya ilgili bölüme sahip üniversiteden mezun olduktan sonra ya da diğer
bölümlerden mezun olup DHMİ'nin açtığı sınavlarda başarı göstererek 15 aylık eğitimi
tamamladıktan sonra SHGM'den lisans alıp çalışmaya başlayabilirler. Hava trafik
kontrolörleri, bir yıla yakın iş başı eğitimden sonra yalnız olarak çalışmaya başlayabilirler.
Bu süreçte onlara mentorluk yapan hava trafik kontrolörleri ile birlikte çalışmaktadırlar. İlgili
üniversite bölümlerinden mezun olan adaylar için DHMİ'nin özel eğitimine gerek yoktur. Bu
kişilerin istenilen şartları sağlamaları durumunda iş başı yapmaları mümkündür.
Hava trafik kontrolörleri; saha, yaklaşma veya hava meydanı kontrol birimlerinde
çalışabilirler. Çalışılan birimlerin görev ve faaliyet alanlarına göre yapılacak işler değişkenlik
gösterse de temelde bezerdir. Bu faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

Hava araçları ile radyo temasını ve/veya radar temasını korumak,
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•
•
•
•
•
•
•

Hava araçlarının aprondaki ve yol kontroldeki hareketlerini yönlendirmek,
Ani gelişen durumlara karşın sükûnetini koruyarak trafiği sevk ve idare etmek,
Hava araçlarına tırmanma veya alçalma konusunda talimatlar vermek ve son seyir
seviyesini tahsis etmek,
Hava araçlarına uçuşu olumsuz etkileyecek durumlar hakkında bilgiler sağlamak,
Uçaklar arasında asgari ayırma minimumlarının muhafaza edilmesini sağlamak,
Piste veya pistten gerçekleştirilecek hareketleri kontrol etmek,
Araçların havalimanı etrafındaki yer hareketlerinin sevk ve idare etmektir.

13.8. Hava Trafik Yönetimi ve Yer Hizmetleri Arasındaki İlişki
Havacılıkta koordinasyonun önemini vurgularken aslında tüm yapılan işlerin ve
faaliyetlerin bir ahenk içinde ve birbirinin devamı şeklinde olduğu apaçık ortadadır.
Havacılıktaki en önemli kavramlardan birisi zamandır. Bir uçağın bir yerden başka bir yere
ulaşması için arka planda binlerce insan ayrıntılı bir şekilde çalışma sürdürmekte fakat bu
çalışmalar yolcular tarafından bilinmemektedir. Havayolu yolcusu uçağa binmek için
havalimanına gelerek check-in işlemi yapmakta ve uçağa yolcu alımını beklemeye
başlamaktadır. Yolcumuz beklerken bavulları araçlarla uçağa taşınmakta, bir yandan uçağın
yakıt ve ikram ihtiyaçları temin edilmekte, diğer taraftan uçağın temizliği ve gerekli
kontrolleri yapılmaktadır. Tüm bu işler uçağın önceden bildirilen muhtemel kalkış zamanına
yetiştirilmesi için gerçekleştirilmektedir. Eğer bu uçuşta yer hizmetleri faaliyetlerinden dolayı
herhangi bir gecikme olursa bu uçağın kalkış zamanı etkilenecektir. Böyle bir durumda uçak
zamanında kalkamayacak ve gideceği meydana da zamanında varamayacaktır. Özellikle varış
meydanı İstanbul, Londra, Frankfurt, Paris gibi meydanlar ise, bu meydanlar için izin alınmış
Slot zamanına riayet edilmemesi durumunda şirketler yüksek cezalar ödemek zorunda
kalabilir. Tam tersi hava trafik yönetiminden kaynaklanan bir gecikme olması durumunda da
bu kez de yer hizmetleri faaliyetleri bu durumdan etkilenecek ve boş yere emek ve zaman
kaybı ortaya çıkacaktır. Park yeri planlaması ve uçağın yapacağı diğer uçuşlar da bu
durumdan etkilenecektir.
Havalimanı yer hizmetleri faaliyetleri ve hava trafik kontrol yönetimi ile ilgili olarak
hazırlanan örnekler aşağıda sunulmaktadır:
• İstanbul kentinde iki gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle havayolu
taşımacılık faaliyetlerinin etkilendiği görülmektedir. Yapılan de-icing ve anti-icing
işlemlerinin talebi karşılamada yetersiz kalması sebebiyle birçok sefer iptal
olmuştur. Kalkış yapmak için slotu olan ve ilgili park alanında bekleyen uçakların
push-back aracının zamanında gelmemesi ve gelen aracın hava aracını saplandığı
kardan çıkaramaması nedeniyle yolcuları ile apronda bekleyen uçağın uçuş saati 3
saat gecikmiştir. Böyle bir durumda hava trafik kontrol birimi slot zamanında
kalkış yapmayan hava aracını istediği zamanda kaldırmayabilir. Yer hizmetleri
faaliyetlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilememesi sebebiyle havayolu
firmasının uçuş saati değişmiştir.
• İzmir'den Erzurum'a gitmek için yolcu alımını gerçekleştiren hava aracı bir türlü
uçak kapısını kapatmamıştır. Bu uçuş için check-in yaptıran, uçak kapısından
geçen yolcu sayıları farklı çıkmaktadır. Yapılan inceleme sonucu Adana
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•

yolcularından iki kişinin de bu uçağa bindiği görülmektedir. Böyle bir durumda
güvenlik önlemleri gereği el bagajlarının kontrol edilmesi ve yolcuların tekrar
hava aracına bindirilmesi istenebilir. Bu uygulamaların zaman alıcı olması uçağın
kalkış zamanını etkileyecektir. Hava trafik kontrolörü zamanında kalkış yapmayan
uçak için ekstra olarak koordine kurmak zorunda kalabilir. Bu uçağın kalkış
yapmak istediği zamanda İzmir Havalimanı'na inişe gelen uçaklar olabilir. Bu
çerçevede kontrolörlerin de iş yükü artacaktır. Trafikler arası koordinasyon ve
kontrol planlamaları yeniden gözden geçirilecektir. Uçağa yolcu alımı esnasında
ilgili personellerin kontrolleri etkin bir şekilde gerçekleştirmemesi operasyonel ve
finansal olarak problemlerin yaşanmasına neden olmuştur.
Trabzon'dan Antalya'ya gitmek isteyen Kara Ailesi hava aracının yolcu alımına
başlaması için terminalde beklemektedir. Uçağın apronda olduğunu gören yolcular
kapıların bir türlü açılmaması sebebiyle sabırsızlanmaya başlamaktadır. İlgili yer
hizmetleri personeli yakıt alımı sebebiyle 15 dakikalık bir gecikme yaşanacağını
belirtmişlerdir. Buradaki sorun ise ilgili personellerin yakıt ikmali esnasında
uçağın yanında bulunması gereken itfaiye birimini konu ile ilgili olarak haberdar
etmemelerinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda geç kalkan hava aracı
Antalya'ya tahmini varış zamanından yarım saat sonra ulaşmıştır. Bu durum
Antalya Havalimanı kontrol biriminin trafikleri iniş için sıralamasını etkilemiştir.
Ayrıca Antalya Havalimanı'nda bu uçağın gelmesini bekleyen İstanbul yolcuları
da sabırsızlanmaktadır. Geç gelen uçağın yolcularını boşaltması ve İstanbul seferi
için yolcu ve bagajların yüklenerek gerekli faaliyetleri gerçekleştirmesi işlemleri
de planlanan zaman dilimi içerisinde gerçekleşmemiştir. Bu hava aracının yaşadığı
gecikme birkaç uçuş süresince devam edecektir.
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Uygulamalar
Hava trafik yönetiminin önemini açıklayınız.
Yer hizmetleri faaliyetleri ve hava trafik yönetimi arasındaki ilişkiyi anlatınız.
Hava trafik kontrolörlerinin görevlerinin sorumluluklarını analiz ediniz.
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Uygulama Soruları
1) Hava trafik kontrol faaliyetleri kaç başlıkta ele alınır?
2) Hava trafik kontrolörlerinin görevleri nelerdir?
3) Yer hizmetleri faaliyetleri ve hava trafik yönetimi ilişkisini örnek olay yöntemi ile
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havacılık sektörünün görünmeyen hizmet sağlayıcısı hava trafik
hizmetleri ele alınmıştır. Bu hizmetlerin hava trafik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için
taşıdığı önemden bahsedilmiştir. Hava trafik hizmetleri açıklanmıştır. Hava trafik kontrol
faaliyetlerinin türleri incelenmiştir. Ayrıca hava trafik kontrol hizmetlerini yürüten hava trafik
kontrolörlerinin görevleri hakkında bilgiler sunulmuştur. Yer hizmetleri faaliyetleri ile ilgili
olarak örnek olaylar analiz edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi hava trafik yönetim faaliyetlerinden değildir?
a) Hava Trafik Kontrol Hizmeti
b) Uçuş Bilgi Hizmeti
c) İkaz Hizmeti
d) Hava Trafik Akış Yönetimi
e) Havalimanı yönetimi
2) .................................... hava araçlarının manevra sahasında, apronda veya uçuşun
herhangi bir safhasında birbirleriyle ve mânialarla çarpışmalarını önlemek, hızlı ve
düzenli hava trafik akışı sağlamak amacıyla verilen hava trafik hizmetidir. İlgili
boşluğa gelecek terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava trafik kontrol hizmeti
b) Uçuş bilgi hizmeti
c) Arama-kurtarma hizmeti
d) Hava sahası hizmeti
e) Hiçbiri
3) Aşağıdakilerden hangisi hava trafik kontrol hizmetinin amaçları arasında yer alır?
a) Havadaki ve yerdeki hava taşıtlarının birbirleri ile çarpışmasını önlemek,
b) Yerde, meydan manevra sahasında hareket eden hava araçları ve diğer nesnelerin
çarpışmasını önlemek,
c) Düzenli, hızlı, etkili bir trafik akışı sağlamak,
d) Uçuşların güvenli ve verimli gerçekleşmesi için tavsiye ve bilgi sağlamak,
e) Hepsi
4) Hava trafik kontrol birimleri kaça ayrılır?
a) 2

b)3

c)4

d)5

e)10

5) ....................., arama-kurtarma (SAR) ihtiyacı içerisindeki bir hava taşıtı hakkında ilgili
kurum ve kuruluşların haberdar edilmesi ve bu kurtarma operasyonlarına yardımcı
olunması faaliyetlerini kapsar. İlgili boşluğa gelecek terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meteoroloji Hizmeti
b) Kontrol Hizmeti
c) İkaz Hizmeti
d) Akış Hizmeti
e) Meydan Kontrol Hizmeti
6) Meydan civarında ve apronda uçakları birbiriyle ve mânialarla emniyetli bir şekilde
arındırarak trafik akışını sağlayan birime ne ad verilir?
a) Meydan Kontrol Birimi
b) Saha Kontrol Birimi
c) Yaklaşma Kontrol Birimi
d) Meteoroloji Ofisi
e) Slot Koordinasyon Merkezi
7) Terminal sahası denilen, havalimanını merkez alıp belirli bir mesafeye göre önceden
belirlenmiş ve yine irtifa olarak hududu belli olan bir alanda verilen hava trafik kontrol
hizmetine ne ad verilir?
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a) Meydan Kontrol Birimi
b) Saha Kontrol Birimi
c) Yaklaşma Kontrol Birimi
d) Meteoroloji Ofisi
e) Slot Koordinasyon Merkezi
8) Meydan Kontrol ve Yaklaşma Kontrol sahaları dışında kalan kontrollü alanlarda verilen
hava trafik hizmetinin sağlandığı birime ne ad verilir?
a) Meydan Kontrol Birimi
b) Saha Kontrol Birimi
c) Yaklaşma Kontrol Birimi
d) Meteoroloji Ofisi
e) Slot Koordinasyon Merkezi
9) Ülkemizde hava trafik kontrol hizmetleri hangi kurumun bünyesinde yürütülmektedir?
a) DHMİ
b) SHGM
c) TCDD
d) DLH
e) THY
10) Meydan Kontrol Birimi, Yaklaşma Kontrol Birimi, Saha Kontrol Birimi hangi birimin
yönetimi altında gerçekleşmektedir?
a) Hava trafik kontrol hizmeti
b) Uçuş bilgi hizmeti
c) Arama-kurtarma hizmeti
d) Hava sahası hizmeti
e) Hiçbiri

Cevaplar: 1)e, 2)a, 3)e, 4)b, 5)c, 6)a, 7)c, 8)b, 9)a, 10)a
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14. TÜRKİYE'DE HAVALİMANI YER HİZMETLERİ SEKTÖRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Dünyada ve Türkiye'de Havayolu Taşımacılığı
14.2. Türkiye'de Güncel Havacılık
14.3. Türkiye'de Yer Hizmetleri Sektörü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Türkiye'deki havacılık sektörü gelişimini açıklayınız.

2) Önümüzdeki yıllarda yer hizmetleri sektöründe gerçekleşmesi beklenen gelişmeleri
araştırınız.
3) Türkiye'nin havacılık politikalarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Havacılık faaliyetleri ile
ilgili yayınlar okunmalı

Dünyada ve Türkiye'de
Havayolu Taşımacılığı

Havayolu taşımacılığının
gelişimini ve mevcut
durumunu analiz eder.

Türkiye'de Güncel Havacılık

Türkiye'deki havacılık
sektörününün yapısını
kavrar.

Türkiye'deki havacılık
sektörünün mevcut durumu
araştırılmalı

Türkiye'de Yer Hizmetleri
Sektörü

Yer hizmetleri işletmelerini
bekleyen fırsatları öğrenir.

Yer hizmetleri sektörünün
gelişimi ile ilgili
incelemelerde bulunmalı
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Anahtar Kavramlar





Türkiye
Güncel Havacılık
Yer HizmetlerininYapısı
Ekonomi İlişkisi
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Giriş
Bu bölümde Dünya'daki havacılık sektörünün mevcut durumu değerlendirilecektir.
Türkiye'nin havacılık faaliyetleri ele alınarak havayolu taşımacılığındaki pozisyonu hakkında
bilgiler sunulacaktır. Ülkemizdeki havacılık faaliyetleri çok yönlü olarak ele alınacaktır.
Havacılık sektöründeki oyuncular tanıtılacaktır. Yer hizmetleri kuruluşlarının mevcut yapısı
değerlendirilecektir.
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14.1. Dünyada ve Türkiye'de Havayolu Taşımacılığı
Havacılık endüstrisinin son yirmi yıldır ciddi bir büyüme içerisinde olduğu
görülmektedir. Küreselleşme, uluslararası ticaretin artması, toplumların refah düzeyinin
iyileşmesi, yüksek teknoloji üretimin gelişmesi, kıtalar arası turizm faaliyetlerinin artması,
havayolu taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi gibi etmenler havacılık sektörünün
gelişmesini hızlandırmaktadır.
Uluslararası havacılık otoritelerinin raporları ve çalışmaları havacılık operasyonlarının
önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğine işaret etmektedir. Uluslararası ticari
faaliyetlerin gelişimi ile havayolu yük taşımacılığı faaliyetleri birbirine paralel bir seyir
izlemektedir. Dünya ticaretinin genişlemesi, hava kargo operasyonlarının büyümesine zemin
hazırlamaktadır. Dış ticaret politikalarında gelişme gösteren ülkelerde havayolu ile yük
taşımacılığı da artış göstermektedir. 60 milyar dolarlık dünya ticaret hacminin %35’lik
değerdeki kısmı havayolu ile taşınmaktadır. Havacılık sektöründe dünya genelinde 32 milyon
iş olanağı ve 3,5 trilyon dolarlık iş hacminin mevcut olduğu ifade edilmektedir.
Türkiye gelişen ve büyüyen bir pazar olarak tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. Dış
ticaret politikaları, artan uluslararası ilişkiler, sürdürülebilir büyüme potansiyeli ile dünya
ekonomileri arasında ilgi gören bir ülke haline gelmektedir. Bu gelişim ile birlikte dış ticarette
yaşanan ilerlemeler, yeni pazarların oluşturulması, bölgesel işbirlikleri sayesinde ihracatı her
geçen gün artmaktadır. Üretim ve finans sektörlerinin yanı sıra havacılık sektörü de oldukça
gelişmektedir. Ekonomik gelişmelere paralel taşımacılık faaliyetlerinin de genişlediğini
söylemek mümkündür. Ekonomi ve taşımacılık faaliyetlerinde yaşanan bu gelişmeler
havayolu ile yük taşımacılığının da artış göstermesini sağlamaktadır.
Türkiye’de 55’i sivil yolcu-yük taşımacılığına açık olmakla birlikte 71 havalimanı
bulunmaktadır. Üretim yapılan her ilde neredeyse bir havalimanının olması hava kargo taşıma
faaliyetlerinin daha da büyüyeceğine işaret etmektedir. Ayrıca önümüzdeki on yıl içerisinde
hizmete açılması planlanan havalimanı yatırımları sayesinde bu operasyonların yelpazesinin
oldukça genişlemesi beklenmektedir. Son yıllarda havacılıkta yapılan reformlar ile birlikte
yolcu ve yük taşımacılığının hızlı bir ilerleme kat ettiği görülmektedir. Her ne kadar havayolu
yük taşıma maliyetleri diğer modlara göre yüksek olsa da bu moda yönelik taleplerin artış
gösterdiğini ifade etmek mümkündür. İlerleyen dönemlerde hava kargo şirketleri operasyonel
maliyetleri minimize ederek bu avantajı taşıma bedellerine yansıtırlarsa bu taşıma türüne
yönelik ilginin artacağı beklenmektedir. Ülkemizdeki atıl havalimanlarının kullanıma
açılması da bu reformlar içerisinde yer almaktadır.
Türkiye, stratejik ve jeopolitik konumu itibariyle Asya ve Amerika kıtaları arasında
çok kritik bir noktada bulunmaktadır. Ayrıca Afrika-Avrupa ve Rusya üçgeni içerisinde de
kesişme alanında yer almaktadır. Kısaca dünya ticaretinin el değiştirme merkezinde olması
ülkemizin taşımacılık faaliyetlerindeki operasyon alanını ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizin,
kıtalar arası aktarım merkezinde yer alan bir ülke olarak bu avantajı kullanması ve havayolu
taşımacılığında payına düşen kapasiteyi daha da arttırması gerekmektedir. Hava kargo
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limanları kurularak dünya ticaretinin geçiş noktasında ürünlerin daha hızlı el değiştirmesi
sağlanmalıdır.
Türkiye 600 milyar dolarlık mal hareket döngüsü üzerinde geçiş noktasında yer
almaktadır. Stratejik ve coğrafi konum özellikleri ile birlikte bölgesinde lojistik üs olma
potansiyeli taşıyan ülkemizin taşıma türleri arasında entegrasyonu sağlayacak yatırımları
genişletmesi gerekmektedir. Ülkemizde lojistik sektörünün GSYH’deki payını yükseltmek ve
bu sektörün tüm bileşenlerinde istihdam edilebilecek çalışan sayısını arttırmak için ulaştırma
ve lojistik altyapılarının oluşturulması ve bu sektörlere yönelik yatırımların arttırılması
gerekmektedir. Havalimanları çevresinde serbest bölge ya da lojistik köylerin kurulması ile
ülkenin ekonomik gücünü arttıracak dış ticaret faaliyetleri çok daha gelişmiş bir modelle
devam ettirilecektir.
Dünya havayolu yolcu taşımacılığı 2015 ve 2016 yıllarında %7-%8 arasında gelişme
göstermiştir. Havayolu taşıma işletmelerinin doluluk oranları da ortalama %80 civarında
gerçekleşmiştir. Özellikle bölgesel savaşlar ve artan terör olayları yolcu talebine ilişkin
düşüşler yaşanmasına neden olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bilet fiyatlarının
petrol fiyatı düşüşlerindeki fırsatları değerlendirerek azaltılmaya çalışılması ile yolcu
talebinin hareketlendirilmesi sağlanmaktadır. 2016 yılında havayolu ile seyahat eden
yolcuların turizm ve alışveriş sektöründe 650 milyar dolar harcadıkları belirtilmektedir. 2016
yılında havayolu ile taşınan yükün ekonomik değeri 5,5 trilyon dolar değerindedir. 2016
yılında dünya genelinde havacılık ve ilgili tedarik zinciri içinde 67,7 milyon kişinin istihdam
edildiği ifade edilmektedir. 2016 yılında da Asya bölgesi en hızlı büyüyen pazar olmuştur. Bu
bölgede Çin’in yolcu sayısı önceki yıla göre 37 milyon artmıştır. ABD’deki havayolu
taşımacılık sektörü büyüme hızı ise %3,9 olarak gerçekleşmiştir. ABD’de bir önceki yıla
oranla yolcu sayısı 19 milyon artmıştır.
Havayolu taşımacılık sektörünün emniyet göstergeleri incelendiğinde son on yılda
havayolu işletmelerinin emniyet performansı %50 üzerinde artış göstermiştir. Havayolu
taşımacılığı ile ilgili olarak kaza yaşanma oranı bir milyon uçuş için %1,61’e düşürülmüştür.
10 yıl önce bu oran bir milyon uçuşta %3,5’ti. Havacılık sektöründe emniyet, güvenlik ve
teknoloji ile ilgili gelişmeler, faaliyetlere ilişkin zorunluluklar ve denetim hizmetleri
sayesinde kaza oranlarının azalması sağlanmıştır. 2016 yılında dünya genelinde 10 tane
ölümcül uçak kazası gerçekleşmiştir. 4 yolcu uçağı kazası ile 6 kargo uçağı kazasında 268 kişi
hayatını kaybetmiştir.
2011 yılında havacılık sektörünün Türkiye GSYİH’ye katkısı 10,4 milyar (%1.1) olarak
gerçekleşmiştir.




Bu katkının 4,9 milyar TL'lik kısmı direkt havacılık sektörü katkısıdır. (havayoluhavalimanı-yer hizmetleri)
3.7 milyar TL'lik bölüm ise havacılık sektöründeki tedarik zincirinin katkısıdır.
1.7 milyar TL ise havacılık ve ilgili tedarik sektörü çalışanlarının tüketimidir.

Türkiye'de havacılık sektörünün istihdam ettiği insan sayısı 200.000'in üzerindedir.
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83.000 kişi direkt olarak havacılıkta,
83.000 kişi havacılık sektörü tedarik zincirinde,
38.000 kişi ise havacılık sektörüne hizmet veren dolaylı işlerde istihdam edilmektedir.
Ayrıca 566.000 kişide katalizör etkisi ile turizm sektöründe istihdam edilmektedir.

2017

2015

2016

2014

2013

2012

2011

2010

GÖSTERGELER

Tablo 3: Türkiye'nin Havacılık Verileri36

50.516.654

58.329.262

64.721.316

76.148.526

85.607.565

97.485.961 102.499.358 109.599.161

52.189.151

59.018.318

65.630.304 73.281.895

80.360.476

83.869.800

İÇ HAT
YOLCU
DIŞ
HAT
YOLCU

71.244.179

83.432.585

TOPLAM
YOLCU

102.705.805 117.347.580 130.351.620 149.430.421 165.968.041 181.355.761 173.743.537 193.031.746

İÇ HAT
TRAFİK

497.862

581.271

600.818

682.685

754.259

835.677

888.215

910.684

TRAFİK

421.549

460.218

492.229

541.110

591.695

620.764

563.885

588.435

TRANSİT

293.934

290.346

283.439

281.178

333.017

358.654

376.928

1.213.345

1.041.489

1.376.486

1.504.973

1.678.971

1.815.095

1.829.028

DIŞ
HAT

413.097

TOPLAM
TRAFİK

1.912.216

Yukarıdaki tabloda ülkemizdeki yolcu trafiğine ilişkin bilgiler mevcuttur. Yolcu sayısının
yıllar itibariyle sürekli bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. Ancak yolcu sayısı
artışlarının büyüme hızlarının ise yıllar itibariyle değişiklik gösterdiğini ifade etmek
36

DHMİ, SHGM verilerinden derlenmiştir.
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mümkündür. Tüm dünyada hissedilen küresel kriz döneminde ülkemizde yolcu sayısı artmış
ancak yolcu sayısı büyüme hızı önceki yıllara göre azalmıştır. Ülkemizde gerçekleşen
havacılık deregülasyonları, vergi teşvikleri ile birlikte havayolu pazarına girişlerde tanınan
kolaylıklar yeni havayolu firmalarının pazara girmesini sağlamıştır. Bilet fiyatları yeni
oyuncuların uyguladıkları farklı iş modelleri ile birlikte azalmıştır. Ayrıca toplum refahının
artması, ticari faaliyetlerin ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesi havayolu taşımacılığına
yönelik talebin artmasını tetiklemiştir.
Türkiye’nin havacılık faaliyetlerinde gösterdiği gelişmeler dikkate alındığında
yukarıda bahsedilen gelişmelerle birlikte bu sektörün gelecek yıllarda ülkeye değer katan ve
ilişkili endüstrilere de avantajlar yaratan bir yapıda olacağı öngörülmektedir.

14.2. Türkiye'de Güncel Havacılık
Ülkemizde havayolu taşımacılığında son yıllarda oldukça artış gözlemlenmiştir. 2003
yılından bu yana yolcu trafiği yılda %16, uçak trafiği yılda %11, kargo trafiği de yılda %9
olarak büyümüştür. İç hat büyüme oranları yıllık %24 genişlerken dış hatta bu rakam %11
olarak ifade edilmektedir. 2017 yılı sonu yolcu trafiğinin son yedi yılda yaklaşık olarak ikiye
katlandığı görülmektedir. Aynı şekilde transit trafik sayısı da yaklaşık %50 artış göstermiştir.
Ülkemizdeki havayolu taşımacılığı büyüme hızının dünya ortalamasına kıyasla daha güçlü
olduğu görülmektedir. Son yıllarda hava terminalleri yenilenerek PAT (pist, apron taksi
yoları) sahalarına yönelik yenileme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca havacılık
sektörünün gelişmesinde kamu-özel sektör işbirliklerinin hâkim olduğu yatırım projelerinin
rolü azımsanamayacak derecede fazladır. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalinin bu
model ile inşasının ardından diğer havalimanı yatırım projeleri de işbirliklerinin artması ile
devam etmektedir. Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Zafer Bölgesel
Havalimanı, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve katlı otoparkı yap-işlet-devret
modeli ile birlikte inşa edilmiştir.
Aşağıdaki resimde ülkemizdeki havalimanlarının şehirlere göre dağılımı
görülmektedir. Sivil trafiğe açık 55 meydanımız 2017 yılında da taşımacılık faaliyetlerine
hizmet etmiştir. Havalimanı isimlerinin ve bulundukları şehirlerin bilinmesi önem arz
etmektedir.
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Resim 75: Türkiye’de Bulunan Havalimanları37

37

Kaynak: DHMİ
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Resim 76: Dünya’da ve Türkiye’de Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla Trendleri38
Yukarıdaki resimde Dünya ve Türkiye GSYİH değerleri verilmektedir. Küresel kriz
dönemindeki kırılmanın ardından kendini toparlayan ticari faaliyetler ile birlikte havacılık
sektörünün de hızla geliştiğini söylemek mümkündür.
Yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu firmalarına yönelik talebin artması hava
trafik operasyonlarının genişlemesini etkilemektedir. Son birkaç yılda havayolu firmalarının
filolarının yenilenmesi ile birlikte daha büyük yolcu uçaklarının kullanılması bir seferde daha
fazla yolcu taşıma potansiyelini arttırmaktadır. Ayrıca Türk hava sahasının hava trafik kontrol
yatırımlarının artması ve kalitesinin yükseltilmesi ile birlikte overflight olarak adlandırılan
transit trafiklerin sayısı yükselmiştir. Politik sorunlar sebebiyle sınırlarımızdaki hava
sahalarının kullanılmak istenmemesi ile birlikte ülkemiz hava sahası daha çok tercih edilir
hale gelmektedir. İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu ve uçak trafiğinde planlanan ve arz
edilen tarifeli dış hat yolcu kapasitesinde Londra, Paris, Singapur, Dubai gibi şehirlerinde yer
aldığı listede ilk 15'te yer almaktadır.
Ülkemizde iç ve dış hat yolcu taşımacılığında Pazar payının en yüksek olduğu
havayolu firması Türk Havayolları’dır. 2017 yılı verilerine göre ülkemizde yerli olarak 13
adet havayolu firması bulunmaktadır. Bunlardan üç tanesi kargo taşımacılığı yapmaktadır. 10
tane havayolu firması ise yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca
ülkemizde hava aracında en fazla 19 koltuk kapasitesine sahip olan 42 adet hava taksi
işletmesi bulunmaktadır. Ülkemizde 73 adet genel havacılık işletmesinin olduğunun da
belirtmek gerekir. Balon işletmeciliği yapan 25 kuruluşun da balon işletmesi ruhsatı
bulunmaktadır. 24 balon işleticisinin merkezi Nevşehir ilinde yer alırken bir balon işletmecisi
kuruluş ise Ankara merkezlidir.
3811.

Ulaştırma Şurası Havayolu Taşımacılığı Sektör Raporu kitabından alınmıştır.
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Tablo 4: Türkiye'deki Havayolu Taşıyıcıları39
İŞLETMENİN ADI

RUHSAT KAPSAMI

THY.A.O

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük
Taşımacılığı

Güneş Express Havacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük
Taşımacılığı

Pegasus Hava Taşımacılığı
A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük
Taşımacılığı

Onur Air Taşımacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu, Posta ve Yük
Taşımacılığı

Atlasjet Havacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük
Taşımacılığı

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük
Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. Taşımacılığı
İHY İzmir Havayolları A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük
Taşımacılığı

Borajet Havacılık Taşımacılık
Uçak Bakım Onarım ve Ticaret İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük
A.Ş.
Taşımacılığı
Tailwind Havayolları A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük
Taşımacılığı

ACT Havayolları A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Kargo Taşımacılığı

ULS Kargo Taşımacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Kargo Taşımacılığı

MNG Havayolları Taşımacılık
A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Kargo Taşımacılığı

Hürkuş Havayolu ve
Taşımacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük
Taşımacılığı

2016 yılı sonu verilerine göre ülkemizdeki 13 adet havayolu işletmesinin hava aracı
sayısı 540’tır. Bu sayının yeni uçak siparişleri ile birlikte artması beklenmektedir. yeni
siparişler ile artış göstermektedir.
39
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Kargo taşımacılık faaliyetlerine bakıldığında; THY kargo faaliyetlerinde pazar payının
%50'sinden fazlasına sahiptir. İstanbul Atatürk Havalimanı kargo tonajında %90'a yakın pazar
payı ile liderliği taşımaktadır. Nüfus ve ticaretin fazla olması, uçak bakım merkezilerinin
İstanbul’da yer alması, meydan güvenlik hizmetlerinin gelişmişliği, uluslararası şebeke
yapısının genişliği ve sefer sayılarının fazla olması bu meydana yönelik trafik ve kargo
hacimlerinin fazla olmasına etki etmektedir.
Ülkemizde yaklaşık 185.400 m2 kapalı hangar alanı ile farklı tipteki hava araçlarına
yönelik C ve D tipi hizmet veren üç ana bakım onarım merkezi bulunmaktadır. Türkiye
metrekare olarak dünya hangar büyüklüğünün %7'sine sahiptir. Yılda yaklaşık bu
hizmetlerden 600 milyon ABD doları gelir elde edilmektedir. Bu bakım alanlarının
kapasitelerinin arttırılması hedeflenmelidir.
Ülkemizdeki havalimanlarının birçoğu DHMİ tarafından işletilmektedir. DHMİ'nin
yanı sıra özel havalimanı işleticileri bulunmaktadır. Bunlar,
Tablo 5: Havalimanı İşleticileri40
HAVALİMANI ADI
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı
İstanbul Hezarfen Havalimanı
Antalya Gazipaşa Havalimanı
Zonguldak Çaycuma Havalimanı
Zafer Havalimanı

HAVALİMANI İŞLETİCİSİ
Havaalanı
İşletmeleri
ve
Havacılık
Endüstrileri A.Ş.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü
Hezarfen Havacılık Sanayi ve Ticaret
Ltd.Şti.
TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme
A.Ş.
Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
IC İçtaş Zafer Uluslararası Havalimanı
Yatırım ve İşletme A.Ş.

Havalimanı projelerindeki ortaklıkların yanı sıra havalimanlarındaki yolcu terminalleri
de kamu-özel işbirlikleri ve tamamen özel sahiplik yapıları ile ele alınmaktadır. DHMİ’nin
özelleştirdiği terminal işleticileri şu şekilde listelenmektedir.
Tablo 6: Terminal İşleticileri41
TERMİNAL İŞLETİCİSİ
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme
A.Ş.
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.
TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş.
ATM Havalimanı Yapım ve İşletim A.Ş.
40
41

RUHSAT TİPİ
İç-Dış Hatlar Terminal İşletmeciliği
Dış Hatlar Terminal İşletmeciliği
İç Hatlar Terminal İşletmeciliği
Genel Havacılık Terminal İşletmeciliği
Dış Hatlar Terminal İşletmeciliği
Dış Hatlar Terminal İşletmeciliği

SHGM internet sitesi bilgileri üzerinden derlenmiştir.
SHGM internet sitesi bilgileri üzerinden derlenmiştir.
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Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı
Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım
Yapım ve İşletme A.Ş.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım
Yapım ve İşletme A.Ş.
TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme
A.Ş.
Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Hezarfen Havacılık Ticaret A.Ş.
Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı
Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş.
Mondial
Mial
Bodrum
Havalimanı
Uluslararası Terminal İşletmeciliği ve
Yatırım A.Ş.

1.ve 2. Dış Hatlar Terminalleri İşletmeciliği
İç ve Dış hatlar Terminal İşletmeciliği
Genel Havacılık Terminali İşletmeciliği
İç ve Dış Hatlar Terminalleri İşletmeciliği
İç ve Dış Hatlar Terminalleri İşletmeciliği
Genel Havacılık Terminal İşletmeciliği
İç Hatlar Terminal İşletmeciliği
Genel havacılık Terminali İşletmeciliği

Ülkemizde helikopter inişlerinin yapılması amacıyla bu alanların işletim ruhsatına sahip 61
adet heliport işleticisi bulunmaktadır.
Havayolu taşımacılık piyasasında talep tarafı yolcular-yük göndericilerini kapsamakta
ve arz cephesi havayolu firmalarından oluşmaktadır. Havalimanı işletmeciliğinde ise arz
cephesi havalimanı işleticilerinden oluşurken talep kısmı havayolu işletmelerinden meydana
gelmektedir. Ülkemizde bazı havalimanları havayolu talebinin yüksek olması sebebiyle
yüksek kârlar elde ederken bazı havalimanları da kullanım yetersizliklerinden dolayı zarar
etmektedir. Ticari kazanç sağlama potansiyeli olmayan meydanlarda kamu hizmeti niteliği ön
plana çıksa da son yıllarda havalimanı ticarileştirilmesi de önem kazanmaktadır. DHMİ
bünyesinde kar eden havalimanlarından elde edilen gelirler zarar eden kamu hizmeti niteliği
ağır basan meydanların kayıplarını karşılayabilmektedir. Bazı havalimanlarında sabah ve
akşam saatlerinde yoğunluklar yaşanmakta ancak diğer zaman dilimlerinde birçok modern
havalimanı atıl kalmaktadır. Bu nedenle havalimanı kullanım kapasite analizleri yapılarak
seferlerin gün içerisinde belirli saat dilimlerinde optimal şekilde dağıtılması
hedeflenmektedir.

14.3. Türkiye'de Yer Hizmetleri Sektörü
Havayolu taşımacılık faaliyetlerinin dünya genelinde gelişmesi ile birlikte ülkemizde
de havacılık sektörü yapılanması güçlenmiştir. Ülkemizdeki havayolu taşımacılığındaki
büyüme hızının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söylemek mümkündür. Uçuş
operasyonlarına yönelik gerçekleşen artan oranlı talep sebebiyle yerdeki faaliyetlerin de
önemi artmaktadır. Havalimanı yer hizmetleri faaliyetleri kitap genelinde bahsedildiği gibi bir
hava aracının emniyetli bir uçuş operasyonu gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu destek
hizmetlerdir. Bu hizmetlerin havayolu firmalarına hızlı ve kaliteli bir şekilde tedarik edilmesi
ile birlikte uçuş operasyonlarının performansı artmaktadır. Ülkemizdeki havalimanı
yatırımlarının artması ile yerde duyulacak ihtiyaçları sunacak yer hizmetleri kuruluşlarının
değeri gün yüzüne çıkmaktadır. Kullanılmayan atıl havalimanlarının tekrar hizmete açılması,
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havayolu firmalarının uçak filolarının genişlemesi gibi birçok etken yer hizmetleri
işletmelerinin faaliyet alanlarının artmasına neden olmaktadır. Bu hizmetlerin genişlemesi ile
birlikte yeni sektörler oluşmaktadır. Yer hizmetlerinin tedarik edildiği 3. ve 4. parti destek
sağlayıcılar da havacılık endüstrisi içerisinde yer almaktadır. Havacılık sektöründe ve ilişkili
endüstriler içerisinde istihdam edilen personel sayıları da gün geçtikçe yükselmektedir.
Böylece havacılık sektörü istihdam zincirinin halkaları yer hizmetleri işletmelerinin faaliyet
alanlarının genişlemesi ile birlikte çoğalmaktadır. Uçuş operasyonlarında havayolu
firmalarının ön planda olması, apron faaliyetlerinin yolcular tarafından bilinmemesi nedeniyle
bu operasyonları yerine getiren yer hizmetleri işletmeleri ve faaliyet alanları da toplum
tarafından yeni yeni öğrenilmektedir. Bir uçuş operasyonunun etkin, verimli ve emniyetli
gerçekleştirilmesi için uçağın pilotundan, yer hizmetleri personeline, hava trafik
kontrolöründen, güvenlik görevlisine kadar pek çok insan faaliyet göstermektedir.
Ülkemizde havalimanlarında havayolu firmalarına ve dolaylı olarak yolculara hizmet
veren ruhsat sahibi yer hizmetleri işletmeleri aşağıda listelenmektedir. Bu kuruluşlarda
istihdam edilen personel sayısı 25.000'nin üzerindedir. Ayrıca yeni havalimanı projeleri için
ihtiyaç duyulacak yer hizmetleri faaliyetleri, ekipmanları ve nitelikli insan kaynağının
bugünden planlanması ve yetiştirilmesi gerekmektedir. Dünya'nın birçok farklı bölgesinde yer
hizmetleri faaliyetlerini yürüten Türkiye menşeli yer hizmetleri işletmeleri bulunmaktadır.
Ülkemizdeki yer hizmetleri kuruluşlarının önümüzdeki yıllarda da bölgemizdeki tüm
ülkelerde hizmet sunmaları hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde lider olma
arzusu sebebiyle hava aracı bakım-onarım faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri ve bakımonarım alanlarını arttırması gerekmektedir. Havayolu firmaları ile kurulan işbirliklerinin
güçlendirilmesi ile Türkiye'deki havacılık sektörünün geliştirilmesine katkı sunulmalıdır.
Havayolu firmalarına sunulan hizmetlerin kalitesi arttırılarak Türkiye'nin yer hizmetleri
kuruluşlarının prestiji dünya genelinde bilinir hâle getirilmelidir. Ayrıca yer hizmetleri
sektörünün GSYİH'ye katkısının arttırmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Havalimanı
projelerinin bölgesel ekonomi üzerinde oluşturacağı olumlu katkılar ele alındığında bu sektöre
hizmet sunacak ve bu sektörde istihdam edilecek personellerin gelirlerinin artması ile
ülkedeki milli gelir seviyesinin yükseleceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde 3 adet A tipi
ruhsat sahibi yer hizmetleri işletmesi bulunmaktadır. 16 işletmenin B tipi yer hizmetleri
ruhsatı mevcuttur. 26 işletme C tipi ruhsat sahibidir. C tipi ruhsat sahibi 26 işletmenin 5
tanesinin sadece ikram; 2 tanesinin sadece uçak özel güvenlik hizmet ve denetim ruhsatı
vardır. Geriye kalan 19 işletme temsil, gözetim ve yönetim ruhsatına sahiptir.
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Tablo 7: Yer Hizmetleri İşletmeleri
YER HİZMETLERİ İŞLETMESİNİN
ADI
TGS
YER HİZMETLERİ A.Ş.
HAVAALANLARI YER
HİZMETLERİ A.Ş. (HAVAŞ)
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ
A.Ş.
ATLASJET HAVACILIK
A.Ş.
BORA JET HAVACILIK
TAŞIMACILIK UÇAK
BAKIM ONARIM ve TİC.
A.Ş.
ÇUKUROVA HAVACILIK
A.Ş.
GÜNEŞ EKSPRES
HAVACILIK A.Ş.
İRAN İSLAM
CUMHURİYETİ HAVA
YOLLARI
LUFTHANSA ALMAN
HAVA YOLLARI
MNG HAVA YOLLARI VE
TAŞIMACILIK A.Ş.
ONUR HAVA TAŞIMACILIK
A.Ş.
PEGASUS HAVA
TAŞIMACILIĞI A.Ş.
SUUDİ ARABİSTAN HAVA
YOLLARI
SWISS INTERNATIONAL
AIR LINES LTD.(MERKEZİ
İSVİÇRE) TÜRKİYE
İSTANBUL ŞUBESİ
TARKİM UÇAK BAKIM
ONARIM VE HAVACILIK
TİC. LTD. ŞTİ.

RUHSAT KAPSAMI
A Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
A Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
A Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu

B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu

B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
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THY A.O.

B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu

TURİSTİK HAVA
TAŞIMACILIK A.Ş
AEROFLOT RUS
HAVAYOLLARI RUSYA
MOSKOVA TÜRKİYE
İSTANBUL ŞUBESİ
SUNEXPRESS
DEUTSCHLAND GMBH
ACM AIR CHARTER
MARKET UÇAK SER. VE
TUR.HİZ.LTD.ŞTİ.

B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu

ADA HAVACILIK VE TUR.
SERVİSLERİ LTD.ŞTİ.

ADRİYATİK TAŞIMACILIK
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

AİR KARGO TURİZM
SANAYİ TURİSTİK
TESİSLER MERKEZİ DIŞ
TİCARET A.Ş.
AIR MARK HAVACILIK
TURİZM VE TAŞIMACILIK
LTD. ŞTİ.
AKUA TRANS TURİZM
HAVACILIK LTD.ŞTİ.

ATLASJET TEMSİL VE
GÖZETİM HİZMETLERİ
A.Ş.
BİLEN HAVACILIK
LTD.ŞTİ.

B Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
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CASİO AİR SERVİS
HİZMETLERİ DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
CRESTA TUR. VE
HAVACILIK HİZ. SAN. TİC.
A.Ş.

C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)

SİLKWAY KARGO TAŞ. VE
TUR. LTD.ŞTİ.

C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)

FLY HAVA KARGO SERVİS
HAV. VE TUR. HİZ. LTD.
ŞTİ.

C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)

GOLD AİR HAV. TUR. TİC.
LTD. ŞTİ.

GÖZEN HAVACILIK VE
TİC. A.Ş.

MERKÜR ULUSLARARASI
TAŞ. TUR. VE HAV.A.Ş.

MİADTUR TUR. DAN. ORG.
HİZM. LTD. ŞTİ.

OLİMPİK TURİZM VE
ORGANİZASYON
OTELCİLİK SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
SBA HAVACILIK TUR. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
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SÜHA HİÇYORULMAZ
TUR. TİC. NAK. VE GIDA
LTD.ŞTİ.
AKYOL GIDA TURİZM
İNŞAAT PETROL TİC. LTD.
ŞTİ.
BEŞTEPE GIDA GÜVENLİK
TEM. İNŞ. TUR. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
LSG SKY CHEFS
HAVACILIK HİZMETLERİ
A.Ş.
THY DO& CO İKRAM
HİZMETLERİ A.Ş.
SANCAK UÇAK İÇİ
SERVİSLERİ A.Ş.
GÖZEN GÜVENLİK
HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.

TAV ÖZEL GÜVENLİK
HİZMETLERİ A.Ş.

C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Temsil, Gözetim ve
Yönetim)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(İkram Servis)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(İkram Servis)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(İkram Servis)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(İkram Servis)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(İkram Servis)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Uçak Özel Güvenlik
Hizmeti ve Denetimi)
C Grubu
Yer Hizmeti Kuruluşu
(Uçak Özel Güvenlik
Hizmeti ve Denetimi)
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Uygulamalar
Türkiye'deki havayolu taşımacılığındaki oyuncular kimlerdir?
Ekonomi trenleri ile havayolu taşımacılığı arasındaki ilişki nasıldır?
C grubu ruhsat sahibi işletme sayısının fazla olması normal midir?
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Uygulama Soruları
1) Ülkemizdeki A grubu ruhsat sahibi kuruluşlar hangileridir?
2) Türkiye'nin son 10 yıldaki havacılık sektörü gelişimi nasıl gerçekleşmiştir?
3) Dünya ekonomisinin havacılık sektörü üzerindeki etkilerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Dünyada ve Türkiye'de havacılık sektörünün gelişiminden bahsedilmiştir.
Türkiye'deki havacılık sektörü oyuncuları ele alınmıştır. Havacılık sektöründe yer alan
işletmelerin pazar payları incelenmiştir. Türkiye'nin havacılık sektörünün daha da gelişmesi
için atması gereken adımlar belirtilmiştir. Ülkemizde yer alan yer hizmetleri kuruluşlarının
listesi sunularak yer hizmetleri sektörü hakkındaki genel görüşler değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yer alan havayolu firmalarından değildir?
a) Türk Hava Yolları
b) Emirates Hava Yolları
c) Onur Air Hava Yolları
d) Pegasus Hava Yolları
e) SunExpress Hava Yolları
2) Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'de sivil trafiğe açık toplam havalimanı sayısı doğru
verilmiştir?
a) 55
b) 86
c) 71
d) 44
e) 50
3) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki havacılık faaliyetlerinin gelişmesini etkileyen
politikalar arasında yer alır?
a) Yabancı ülkeler ile ikili havacılık anlaşmalarının arttırılması
b) Havaalanı yatırımlarının arttırılması
c) Havayolu firmalarının desteklenmesi
d) Hava trafik hizmetlerinin geliştirilmesi
e) Hepsi
4) Türkiye'de A Grubu Çalışma Ruhsatı Sahibi kaç işletme bulunmaktadır?
a) 2
b) 3
c) 1
d) 4
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e) 5
5) Türkiye'de uçak özel güvenlik ve hizmet denetimi kapsamında C ruhsatı sahibi kaç yer
hizmetleri kuruluşu bulunmaktadır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 54
6) Türkiye’de sivil ve askeri olmak üzere toplam kaç adet havaalanı bulunmaktadır?
a) 52
b) 65
c) 71
d) 78
e) 56
7) Dünya genelinde havacılık sektöründeki iş olanağı sayısı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) 1 milyon-5 milyon arası
b) 5 milyon-10 milyon arası
c) 10 milyon-15 milyon arası
d) 20 milyon-30 milyon arası
e) 30 milyondan fazla
8) 2011 yılında havacılık sektörünün Türkiye GSYİH’ye katkısı yaklaşık % kaç olarak
gerçekleşmiştir?
a) %1
b) %4
c) %7
d) %20
e) %60
9) 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki toplam havayolu yolcusu sayısı yaklaşık ne
kadardır?
a) 70.296.532
b) 935.567
c) 193.031.746
d) 130.351.620
e) 1.376.486
10) 2017 Yılı sonu itibariyle Türkiye’deki transit trafik hareketi yaklaşık ne kadardır?
a) 413.097
b) 3.487.698
c) 497.862
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d) 38.347.191
e) 935.567

Cevaplar: 1) b, 2)a, 3)e, 4)b, 5)a, 6)c,7)e, 8)a, 9)c,10)a
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