HAVAALANI EMNİYETİ ÇALIŞMA GRUBU KARAR TAKİP ÇİZELGESİ

Karar No
Konu
Yatırım gerektiren bulguların giderilmesine
1
yönelik verilen süreler için değerlendirme
yapılması.
Sivil-askeri ortak kullanılan havaalanlarında,
2
havaalanı elektrik bakımlarıyla alakalı imzalanan
protokollerden kaynaklı bakım problemlerinin
çözüme kavuşturulması.
Havaalanı bakımlarının bağımsız bir kuruluş
3
tarafından kontrolünün yapılmasına yönelik
çalışmaların yapılması.
Personel görev kaynak analizinin işletme biriminin
4
tüm unsurları için yapılmasına yönelik gerekli
düzenlemelerin yapılması.
Genel havacılık apronlarında uçak park
5
pozisyonu işaretlemesi için standart bir uygulama
dışında işaretleme yapılması durumunda, yapılan
işaretlemelerle alakalı prosedür hazırlanarak
Havaalanı El Kitabı’nda yer alması ve zorunlu
işaretlemelerle ilgili havaalanı türüne bağlı olarak
hangi işaretlemenin zorunlu olduğuna dair bir
kılavuz materyalin hazırlanması.
Eğitim almış olan personelin, mevzuatta
6
yapılacak değişikliklerden muaf olmasına yönelik
düzenleme yapılması.
İşletmecilerin havaalanlarında yapacağı her türlü
7
işaretleme, ışıklandırma, levha vb. çalışmalarla
ilgili proje aşamasında bir plan hazırlanarak
SHGM’ye
gönderilerek
değerlendirmeye
sunulması.
SHT-Eğitim/HAD Talimatı Ek-3’ünde güncelleme
8
yapılması.
Kırılabilirlik alt çalışma grubunun oluşturulması.
9
Küçük havaalanlarında uygulanması gereken
10
standartların
belirlenmesi
adına
küçük
havaalanları alt çalışma grubunun oluşturulması.
1. Genel Müdürlüğümüzün önerisiyle, her
11
havaalanının kendi özgün koşullarına yönelik SPI
parametrelerinin oluşturulması.
2. DHMİ, Eskişehir Hasan Polatkan ve HEAŞ
temsilcilerinin önerisiyle, sürekli sıfır çıkan SPI
parametrelerine
ilişkin
çalışmalar
yapılıp,
gerekirse söz konusu parametrelerin çıkarılması.
3. DHMİ’nin önerisiyle, ALoS SPI Tablosuna
SHT-ADP paralelinde pist eşiğinden 1000
metrelik alana yönelik bir parametre eklenmesi.
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ÇG.
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Ahmet TEZMAN

SMS Alt ÇG.

4. Genel Müdürlüğümüzün önerisiyle, ALoS SPI
Tablosuna
THK
tarafından
işletilen
havaalanlarının (Aydın Çıldır, Efes, Sivrihisar) da
eklenmesi.
5. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanının
önerisiyle, ALoS SPI Tablosundaki verilerde uçak
trafiğinin de açıkça belirtilerek her parametrenin
daha etkin olarak ortaya konulması.
6. Genel Müdürlüğümüze sunulan verilerin
doğruluğu hususunda çalışmaların yapılması.
7. HEAŞ temsilcilerinin önerisiyle, yeni SPI
parametrelerinin belirlenmesi.
8. Genel Müdürlüğümüzün önerisiyle ALoS SPI
Tablosundaki parametrelere yönelik bir rehber
kılavuz hazırlanıp, her parametreden her
işletmenin
aynı
şeyi
anlamasına
ilişkin
çalışmaların yapılması.

SMS Alt ÇG.

