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Bu Genelge; Genel Müdürlüğümüzce havaalanları ve havaalanı merkezli 13 kilometre
çaplı alanda yabani hayvanlarla mücadeleyi ulusal düzeye çıkarmak, Yabani Hayvan Bildirim
Formu (Form) hakkında bilgilendirme yapmak, havaalanı iĢletmecileri ve havayolu
iĢletmelerinin geniĢ katılımlarıyla Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen 4 Kasım 2016 tarihli
toplantı sonrası çalıĢmalarına baĢlayan Yabani Hayvanlarla Mücadele Komitesi’nin
etkinliğini artırmak, uçuĢ, can ve mal emniyetini teminen önlemler almak, yabani hayvanlarla
mücadele hususunda havacılık sektöründe bir uygulama birliği ve koordinasyon sağlamak
amacıyla hazırlanmıĢtır.
Havaalanları ve havaalanı merkezli 13 kilometre çaplı alandaki yabani hayvanlar ile
alakalı tüm olay ve kaza bildirimlerinin, 2017 yılından itibaren Ek’te yer alan Yabani Hayvan
Bildirim Formu doldurularak, aĢağıdaki esaslara göre Genel Müdürlüğümüze sunulması
gerekmektedir:
1. Havaalanı iĢletmecileri ve havayolu iĢletmeleri tarafından, söz konusu Formun
doldurulması ve Genel Müdürlüğümüz ile sağlıklı bir iletiĢim kurulması için
bünyelerinden yabani hayat koordinatörlerinin belirlenmesi ve söz konusu
koordinatörlerin iletiĢim bilgilerinin e-posta yoluyla Genel Müdürlüğümüze
gönderilmesi gerekmektedir. Her bir koordinatöre Genel Müdürlüğümüz tarafından bir
kullanıcı kodu tanımlaması yapılacaktır.
2. Havaalanı iĢletmecileri ve havayolu iĢletmeleri tarafından yapılacak bildirimlerin;
a) Yabani hayat koordinatörleri vasıtasıyla kendilerine tanımlanan kullanıcı kodu
kullanılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüze iletilmesi,
b) Bir önceki aya iliĢkin bildirimlerin takip eden ay içinde yapılması,
c) Her
ayın
en
geç
20’sine
kadar
Genel
Müdürlüğümüz
http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5351-yabani-hayvan-bildirim-formu
internet
adresine yapılması gerekmektedir.
3. Genel Müdürlüğümüzce toplanan verilerin, yukarıda anılan
gerçekleĢtireceği toplantılarında analiz edilmesi planlanmaktadır.
Ġlgili Mevzuatlar
2920 Sayılı Kanun
5431 Sayılı Kanun
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Havaalanları Standartları ve Sertifikasyon Müdürlüğü
-
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1085998623

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
4. Havaalanı iĢletmecileri ve havayolu iĢletmeleri tarafından anılan Komite tarafından
analiz edilen veriler ıĢığında oluĢturulacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin Genel
Müdürlüğümüz koordinesinde belirlenmesi öngörülmektedir.
Yukarıda kuralları belirtilen ve kapsamı belirlenen bildirim raporlarının düzenli olarak
yapılması, havaalanlarında ulusal düzeyde yabani hayvanlarla mücadelede baĢarılı olunarak,
uçuĢ ve yer emniyetinin artması bakımından büyük önem taĢımakta olup, konuya gereken
hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Bahri KESĠCĠ
Genel Müdür V.
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