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Yer Emniyet Bülteni
ERA (Equipment Restricted Area) Sahası İhlalleri

Konu:
Kapsam:

Yer Hizmetleri Kuruluşları / Hava Taşıyıcıları / Bakım Kuruluşları /
Havaalanı İşletmecileri

Referans :

IATA Ground Operations Manual (IGOM),
SHGM Apron Operasyonları Emniyet Kılavuzu

Açıklamalar:

Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir. Ülkemizdeki
havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Burada yer alan
bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde revize edilebilir.
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Yer Emniyet Bülteni
Olay Özeti: 19.10.2022 tarihinde TC-XXX tescilli IST-BEY seferini gerçekleştirecek
olan uçakta kalkış öncesi teknik birim tarafından uçak park sahasında motor testi
yapıldığı sırada bagaj çekme traktörü 2 numaralı motor arkasına manevra yapmıştır.
Uçak altındaki personellerin müdahalesi ile araç sürücüsü ilgili alandan
uzaklaştırılmıştır.
Yapılan İncelemeler Sonucunda Tespit Edilen Kaza Sebepleri aşağıda yer
almaktadır:






Park pozisyonunda gerçekleştirilen motor testinde emniyet kurallarının eksik
uygulanması ve gerekli bilgilendirmenin yapılmaması,
Yer personelin yorgunluk sebebi ile dikkatinin dağılması ve teknik birim
tarafından işlem yapıldığını fark etmemesi,
Yer personelinin ERA sahası hk. kural ihlali yaparak Beacon (ACB) ışıkları
sönmeden uçak motoruna yaklaşması,
Uçuş, bakım ve yer ekibinin hizmet ile ilgili risklerin farkında olmaması,
İletişim eksikliği.

1 ) Beacon (ACB) ışıkları yandığı süre boyunca ERA sahasına personel ve araç
girmemeli, beacon ışıklarının söndüğünden emin olduktan sonra ERA
sahasına girilmelidir,
Tavsiyeler:

2) ERA sahası içerisine manevra yapılacak durumlarda, görsel ve işitsel uyarılar
dikkate alınarak kurallar dâhilinde hareket edilmelidir,
3) Hizmet verilmeyen ve teknik tarafından çalışma yapılan uçaklara
yaklaşılmamalıdır,
4) Bu tip riskli operasyonlar öncesi ilgili tüm taraflarca iletişim tam ve doğru
sağlanmalıdır.
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Yer Emniyet Bülteni
İlave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, Havaalanları Daire Başkanlığı ile aşağıdaki
kanallar üzerinden iletişime geçilebilir:
İletişim:

+90 312 203 60 00
had@shgm.gov.tr

!

Tavsiye niteliğinde bilgilerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sivil Havacılık Emniyet Bülteni; önemli emniyet bilgilerini aktarmak amacıyla kullanılır ve tavsiye niteliğinde bilgiler içerir. Ülkemizdeki
havacılık endüstrisinin mümkün olan en emniyetli seviyede hizmet sunma çabalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanır. Burada yer alan
bilgiler kritiktir ve zamanında uygun birime ulaştırılmalıdır. Yeni bilgilerin mevcut olması halinde revize edilebilir.

SHGM Havaalanı Emniyet Bülteni
Doküman No:

SHGM. UOD.51859319.FR.96

Revizyon No - Tarihi

00 – 00/00/0000

3/3

