ANTALYA HAVALİMANINDAVFR(GÖREREK UÇUŞ KURALLARI) UÇUŞ
FAALİYETLERİ İÇİN DÜZENLEME
Genel
Madde1) (1)Bilindiği üzere Antalya Havalimanı yoğun hava trafiği nedeniyle yaz tarife
döneminde, tarifesi koordine edilen bir havalimanıdır.
Bu hava limanında kapasite- talep dengesinin muhafazası, hava trafik emniyeti ve
havaalanı hizmetlerinde kalite ve etkinliğin devamı için genel havacılık işletmeleri dahil,
hava taşıyıcılarının faaliyetlerinin DHMI Genel Müdürlüğü ilgili birimleri ile koordine
edilmesi zorunludur.
Muafiyet
Madde2) VIP,devlet hava aracı,ambulans,acil durum,arama-kurtarma,uçuş kontrol ve
DHMI tarafından geçici olarak muafiyet getirilebilecek uçuşlar bu uygulamadan muaftır.
Hava aracı işleticileri
Madde3)(1)Yukarıda 2inci maddede açıklanan muafiyetler dışında kalan sabit veya
döner kanat hava araçları ile yapılacak VFR uçuşların işleticileri, Antalya Havalimanına
kalkış veya iniş faaliyetleri için aşağıda belirtilen hususlara riayet edeceklerdir:
a)Türkiye AIP’ sinde belirtilen VFR uçuş kurallarına ve Antalya Havalimanı ile
ilgili diğer hususlara riayet edilecek,
b)Uçuştan en geç 3 saat önce ve 48 saatten daha erken olmamak kaydıyla, aşağıda
6’ıncı maddede belirtilen koordinasyon birimi ile uçuş saatinin planlanması amacıyla ön
koordinasyon sağlanacak,
c)Ön koordinasyon neticesi müsaade edilen zamana (+/- 15 dakikalık esneklik
içinde)uygun olarak VFR uçuş planı sunulacak ve,
d)uçuş planında belirtilen zamana göre en yakın zamanda kalkış veya iniş
gerçekleştirilecek.
(2) Hava aracı işleticileri, herhangi bir nedenle almış oldukları müsaadeleri
kullanmamaları durumunda; uçuşa en geç 1 saat kala, müsaade aldıkları koordinasyon
birimine uçuşun iptal edildiğini bildireceklerdir.
Müsaadelerin tahsisi
Madde 4) (1)Koordinasyon birimi, kapasite değerlerini de dikkate alarak 60 dakikalık
zaman dilimi içinde en fazla toplam 3 adet veya her 20 dakikada 1VFR uçuş için
münferit olarak müsaade edebilirler. Bu müsaadeler tahsis edilirken;
a) Bir saat grubunda toplam taleplerin tamamı karşılanamadığında, talep
saatlerine en yakın saatlere dağıtım yapılarak müsaadeler tahsis edilecek,
b) işleticiler arasında eşitlik, hakkaniyet ve tarafsızlık ilkelerine uygun hareket
edilecek,
c) aynı işleticinin birden fazla hava aracı için yaptığı başvurularda (b) bendinde
yer alan kriterler dikkate alınacaktır.

(2)Havalimanını üs olarak kullanan , düzenli olarak ,bir program dahilinde
önceden belirlenmiş zamana uygun olarak faaliyet göstermeyi taahhüt eden ve bu
amaçla düzenlenecek protokolü imzalayan işleticilerin taleplerine öncelik
sağlanacaktır.
Bu işleticilere, ATC ünitelerinin uygun görmesi durumunda 1inci paragrafta
belirtilenden daha fazla sayıda uçuş müsaadesi verilebilir.
Bu işleticilerin diğer zaman gruplarındaki uçuş talepleri için herhangi bir
öncelik verilmeden, 1nci paragraf ve ilgili bentleri uygulanır.

Yaptırımlar
Madde 5) (1)ATS üniteleri VFR uçuşların bu kurala uyarak faaliyet düzenleyip
düzenlemediğini sürekli olarak izleyecekler ve kural ihlali yapanlar için gerekli
yaptırımları uygulayacaklardır. Bu amaçla;
a)Müsaadesi olmaksızın uçuş planı sunan işleticinin uçuş planı AIM birimi
tarafından derhal iptal edilerek, durum ilgili ATC ünitesine bildirilecek,
b)ATC ünitesi tarafından(olağan üstü durumların zorunlu kılması hariç) hava
aracının kalkışına veya inişine müsaade edilmeyecek,
c)Bu önlemlere rağmen, iniş amaçlı uçuş düzenleyen hava aracı işleticisinin 7 gün
içinde Başmüdürlük tarafından resmi gerekçesi alınarak, sahip olduğu hava araçlarının
tamamına uygulanmak üzere;
i) Her bir müsaadesiz uçuş için, 15 gün süre ile Antalya Havalimanına uçuş
planları kabul edilmeyecek,
ii) Müsaade almadan 3 defa iniş amaçlı uçuş düzenleyen hava aracı işleticisinin,
bir yıl boyunca havalimanını kullanmasına izin verilmeyecektir.
d)Genel Müdürlük tarafından; yapılacak değerlendirme neticesinde, kural ihlaline
devam eden işleticinin sahip olduğu sertifika ve lisansların geçici olarak askıya alınması
veya iptali için gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.
Koordinasyon birimi
Madde 6) (1) Antalya Havalimanı hava trafik birimi içinde oluşturulan VFR uçuş
koordinasyon ünitesinin temas bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Telefon: 0242 330 30 30 / 2645
Fax: 0242 330 30 50
Koordinasyon birimi tahsis ettiği ön müsaadeyi hava aracı işleticisine en kısa sürede
bildirecektir. Uçuş plan işlemlerinin koordinasyonu amacıyla, ön müsaade bilgisi aynı
zamanda AIM ünitelerine de aktarılacaktır.
Orhan Birdal
Genel Müdür

