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Havaalanı Emniyet Bülteni
Konu :

Bazı Uçakların Gelişmiş Park Alanı Görsel Yönlendirme Sistemi
Tarafından Tanınmaması

Referans :

EASA tarafından yayımlanan 16.05.2018 tarihli ve 2018-09 numaralı
Emniyet Bilgi Bülteni
Park yerine girmekte olan uçağın motorunun yolcu köprüsüyle çarpıştığı
bir olaya ilişkin olarak yakın dönemde gerçekleştirilen bir soruşturma
bağlamında, Emniyet Soruşturma Otoritesi (SIA) tarafından söz konusu
park yerindeki A-VDGS tarafından manevra yapan uçağın fark edilmediği
tespit edilmiştir.

Açıklamalar :

Soruşturma raporu kapsamında, uçağın A-VDGS tarafından koyu rengi
sebebiyle fark edilmediği belirlenmiştir. Aynı raporda, uçakları söz konusu
olaya karışan havayolu işleticisinin söz konusu uçağın koyu rengi
sebebiyle benzer sorunlar ile karşılaşmış olduğu belirtilmektedir. Ayrıca,
raporlarda, söz konusu havayolu işleticisi tarafından bu olay sonrasında
dünya genelinde benzer hadiselerin meydana gelmiş olduğunun tespit
edildiği belirtilmektedir.
Buna ilaveten, EASA'ya, Avrupa'daki diğer havaalanı işleticileri tarafından
da manevra yapan uçağın koyu rengi sebebiyle A-VDGS tarafından fark
edilmeyen olaylarla karşılaşıldığı bildirilmiştir.

Havaalanı işleticilerinin;

Tavsiyeler :

1. Havaalanlarında mevcut olan A-VDGS'nin, renklerine bağlı olarak
uçakların fark edilmesinde problemlerle karşılaşmalarını olası olup
olmadığını tespit etmeleri,
2. Renkleri sebebiyle uçakların fark edilmesine ilişkin herhangi bir olası
sorun da dâhil olmak üzere, havaalanlarında mevcut olan A-VDGS tipi
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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Havaalanı Emniyet Bülteni
ve gösterilen kılavuzluk hakkındaki ilgili bilgileri Havacılık Bilgi
Yayınında yayınlamalaları,
3. Herhangi bir A-VDGS arızası halinde uygulanacak işletme usullerinin
konu ile ilgili tüm personele açık bir şekilde iletilmesini sağlamaları,
4. A-VDGS'lerine ilişkin arızaları veya ilgili durumu kendilerinin yetkili
otoritelerine ve sorumlu tasarım kuruluşuna uygun olarak rapor
etmeleri,
tavsiye edilmektedir.

İletişim :

İlave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, Havaalanı Standartları ve
Sertifikasyon Müdürlüğü ile aşağıdaki kanallar üzerinden iletişime
geçilebilir:
+90 312 203 60 70
had@shgm.gov.tr
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