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Açıklama
00 01.06.2016 İlk Yayın
Hissedilebilir Yüzeyli Yol, Asansör, Check-in Bankosu, Engelli WC Acil Durum
01 10.01.2017
Çağrı Sistemi Değişiklikleri Nedeniyle Revize Edilmiştir.
02 01.01.2019 Yeni Dış Hatlar Terminaline Taşınma ve Genel Havacılık Terminalinin Eklenmesi
İstatistiki Bilgi Değişikliği, Uzak Uçak Gatenin Açılmasıyla Artan Engelli WC
03 04.03.2020
Değişikliği
04 11.10.2021 İstatistik Bilgi Değişikliği
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1-GİRİŞ;
YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından Yap İşlet Devret Modeli ile işletilmekte olan,
Muğla/Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası ile Genel Havacılık Terminallerinin, DHMİ Genel
Müdürlüğü ile işletmemiz arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi Kapsamında, yeni terminal binasında engelli
yolcular için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 24.11.2015 tarihinde yayınlanan (SHT-ENGELSİZ) talimatı
doğrultusunda hazırlanan ve 13.10.2016 tarihinde SHGM tarafından onaylanan “Engelli ve Hareket Kabiliyeti
Kısıtlı Yolcu Hizmetleri Prosedürü” nde üçüncü kez değişiklikler olması nedeniyle, yeniden revize edilmiştir.
2-AMAÇ;
Bu prosedürün amacı; Havalimanımız Dış Hatlar Terminali ve Genel Havacılık Terminallerini
kullanmak suretiyle seyahat eden engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin Havalimanına gelişlerinden
uçağa binene kadar, uçaktan inip, havalimanımızdan ayrılana kadar engelsiz bir şekilde seyahatlerini sağlamak
ve onları ayrımcılığa karşı koruyacak kuralları ve esasları belirlemektir.
3-KAPSAM;

Bu prosedür; Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ile bu yolculara dış hatlar terminali ve genel
havacılık terminallerinde sorumluluklarımız dahilinde hizmet verecek olan YDA Personeli ile YSS Özel
Güvenlik Personelini, Taşeron Temizlik ve İlk Yardım Sağlık Çalışanları ile yolcuya hizmet veren diğer ilgili
kurum kuruluş personelini kapsar.
4-TANIMLAR ve AÇIKLAMALAR;
 Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişi: Ulaşım araçlarını kullanırken, daimi veya geçici, duyusal
veya lokomotor becerileri ile ilgili herhangi bir fiziksel, zihinsel, yaşlılık kaynaklı veya herhangi bir
başka engeli sebebiyle, diğer yolculara sunulan hizmetlerin kişinin ihtiyaçlarına göre özel itina ve
uyarlama gerektiren kişiyi,
 Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim
teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını,
 SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
 DHMİ : Devlet Hava Meydanları İşletmesini,
 Havaalanı: Hava araçlarının tamamen veya kısmen, inişi, kalkışı ve yer hareketi için kullanılması
öngörülen, içerisindeki bina, teçhizat ve tesisat da dâhil olmak üzere karada veya suda belirlenmiş
alanı,
 Terminal işletmecisi: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında havaalanı işletmecisi veya yap-işletdevret modeli, kiralama ve benzeri şekillerde terminal işletmeciliği yapan işletmeyi ,

HAZIRLAYAN

ENTEGRE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

GENEL MÜDÜR

ENGELLİ VE HAREKET KABİLİYETİ
KISITLI YOLCU HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Dok.No
Yayın Tarihi
Rev. No
Rev. Tarih
Sayfa

:PR.ID.03
:01.06.2016
: 04
: 11.10.2021
: 5 / 33

 Havaalanı otoparkı: Havaalanı sınırları içerisinde, bir havaalanı işletmecisi ve/veya terminal
işletmecisinin doğrudan kontrolü altında ve direkt olarak o havaalanını kullanan yolculara hizmet eden
otoparkı,
 Rehber köpek: Engelli veya hareket kısıtlılığı bulunan kişiye yardımcı olmak üzere uçuşa kabul
edilecek belgeli kılavuz köpekleri,
 Refakatçi: Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların, yolculuk esnasında ihtiyaç duyduğu yardımı
sağlamak üzerinde yanında bulunan kişiyi,
 Rezervasyon: Yolcunun hava taşıma işletmesi veya tur operatörü tarafından kabul edildiğini veya
kaydedildiğini gösterir bilete veya başka bir kanıt belgeye sahip olması durumunu,
 Temel eğitim: Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara hizmet veren personelin; fırsat eşitliği,
engellilik bilinci, engellilere yönelik davranış kuralları, erişilebilirlik uygulamaları, engelli yolcuların
transfer işlemleri ve yönlendirilmesi vb. konularında alacağı ilk eğitimi,
 Tarifeli uçuş: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, halkın kullanımına açık belirli bir
düzende yapılan seferi,
 Tarifesiz uçuş: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında yapılan seferi,
 Tazeleme eğitimi: Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara hizmet veren personelin; fırsat
eşitliği, engellilik bilinci, engellilere yönelik davranış kuralları, erişilebilirlik uygulamaları, engelli
yolcuların transfer işlemleri ve yönlendirilmesi vb. konularında periyodik aralıklarla alacağı eğitimi,
 TSE: Türk Standartları Enstitüsü
 Tur operatörü: Sürekli veya belirli aralıklar ile paket tur düzenleyen,
 Yer hizmetleri kuruluşu: 28/08/1996 tarihli ve 22741 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) hükümlerine uygun olarak havaalanlarında yer
hizmeti vermek üzere çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişisini,
 MSHGP: Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programını
 ICAO : Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
 IATA : Uluslararası Hava Taşıyıcılar Birliği
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5-DAYANAK;
Bu Prosedür,
 10/11/2005 tarih ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanuna,
 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa, 01/07/2005 tarih ve 5378
sayılı Engelliler Hakkında Kanuna,
 10/09/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Hava
Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’ye,
 05/07/2006 tarih ve 1107/2006 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğüne ve 11/12/2009 tarih ve
Doküman No. 30 Bölüm 1 sayılı ECAC Politik İlkeler Beyannamesine,
 5378 Sayılı Özürlüler kanunu ve Bu kanuna bağlı yönetmelikler
 Engelli veya Hareket Yeteneği Kısıtlı Yolcular Talimatına(SHT-ENGELSİZ)dayanılarak
hazırlanmıştır.
6-FAALİYET VE SORUMLULUKLARIMIZ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile işletmemiz arasında yapılan imtiyaz sözleşmesi
kapsamında işletmemizin faaliyet konusu terminal işletmeciliği olup; Otopark, Yolcu Terminalleri, Yolcu
Köprüleri, Kontuar, Satış Üniteleri, Güvenlik, Temizlik, Sağlık vb. hizmetlerin yürütülmesidir.
Bu kapsamda, Engelli veya Hareket Kabiliyeti Sınırlı Yolcuların havalimanımızdan seyahatleri
esnasında işletmemizce;

















Giden yolcu katında engelli yolcu indirme alanı düzenlemek,
Terminal dışında ve içerisinde yardım çağrı noktası oluşturmak,
Otopark alanlarında engelliler için standartlara uygun otopark alanı oluşturmak,
Otopark alanları yakınında telefon veya megafon sistemi kurmak,
Yönlendirme levhaları yapmak,
Terminal giriş ve arındırılmış salonlara geçişte ayrı geçiş noktaları oluşturmak,
Pasaport kontrol noktalarında, ayrı geçiş noktası oluşturmak,
Terminal içerisinde kolayca ulaşabilmelerini sağlayıcı katlar arası geçişi sağlayan asansör ve yürüyen
merdivenler oluşturmak,
Kod farkı olan alanlarda kod farkının standartlara uygun giderilmesini sağlamak,
Görme engelliler için hissedilebilir yüzeyli yollar oluşturmak,
Terminal içerisinde engelli yolcuların oturması için ayrı oturma alanları belirlemek,
Engelliler için standartlara uygun tuvaletler oluşturmak,
Engelliler için danışma hizmeti sağlamak,
Engelli yolcular için şikayet ve öneri sistemi oluşturmak,
Engelli hizmetlerine ilişkin bilgilendirme broşürü hazırlamak,
Terminalde sağlanan hizmetlere ilişkin web sitesinde yayınlamak,
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 Engelli yolcular için ayrı standartlara uygun check-in bankoları oluşturmak,
 Engelli yardım çağrı noktalarından yardım talep edilmesi halinde ilgili yer hizmet kuruluşunu
yönlendirmek,
 Terminalle ilgili engellilere yönelik alt yapı hizmetlerini sağlamak,
İşletmemiz faaliyetleri çerçevesinde sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.
7-ENGELLİ HİZMETLERİNDE GÖREV ALACAK PERSONEL NİTELİKLERİ
a)İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Müdürlüğü;
İdari İşler Müdürlüğünce hazırlanan prosedürü incelemek, engelli şikayet ve öneri kutusundan gelen
şikayet ve önerileri incelemek ve işletmemizle ilgili olanları DİF düzenlemek suretiyle ilgili bölüme gereği için
göndermek, işletmemiz dışında alınan şikayet ve önerileri ilgili yer hizmet kuruluşu veya havayolu şirketine üst
yazıyla iletmek ve süreçleri takip etmek, işletmemiz personelinin engelli hizmetlerine ilişkin alınması gereken
eğitimleri sağlamakla sorumludur.
b)İdari İşler Müdürlüğü;
Prosedürünün hazırlanması, onaylatılması, terminalde fiziksel şartların düzenletilmesi, engelli
hizmetlerinde görev alan personelin eğitimlerinin planlaması, engelli hizmetlerine ilişkin DHMİ ve Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğüne aylık ve üç aylık istatistiklerin bildirilmesinden sorumludur.
c)Operasyon Müdürlüğü;
Engelli yolcuların terminalimizde danışmaya başvuru yapması halinde danışma hizmeti verilmesi,
telefonla danışmanın aranması halinde yolcunun bilgilendirilmesi veya ilgili havayolu şirketi veya yer hizmetleri
kuruluşuna yönlendirilmesi, terminal içi veya terminal dışındaki yardım çağrı noktalarından yardım talebinde
bulunulması halinde ilgili yer hizmeti kuruluşunun yönlendirilmesi, engelli yolcu başvuru formalarının
doldurtulması, ay sonunda yönetim sistemleri birimine ve idari işler birimine bildirilmesi işlemleri, Engelli WC
lerinden acil durum çağrısı alınması halinde Sağlık ve Teknik ekipleri ilgili alana yönlendirmek, Operasyon
Süpervizörü, Operasyon Uzmanı, Terminal Memuru, Danışma Memuru aracılığı yürütmesinden sorumludur.
ç)Güvenlik Müdürlüğü;
Engelli yolcular için ayrılan giriş ve arındırılmış salon geçişlerindeki güvenlik kontrol noktalarından
geçecek olan engelli yolcuların öncelik sağlayıp, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı eki, ek-11 Hareket
Yeteneği Kısıtlı Yolculara Uygulanacak Kontrol Prensipleri çerçevesinde yolcu taramalarını yapmak, yardım
isteyen yolcuları danışmaya veya ilgili yer hizmeti kuruluşlarına yönlendirmekten Güvenlik Amiri, Güvenlik
Şefi, Güvenlik Görevlileri aracılığı ile yürütülmesinden sorumludur.
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d)Teknik Süpervizörlüğü;
İşletmemizce sağlanan fiziksel şartların sağlanmasından kaynaklanan telefon, hissedilebilir yüzeyli yol,
engelli WC acil çağrı butonu arızası, yürüyen merdiven ve asansör arıza durumlarında seri bir şekilde arızaların
giderilmesini ve acil durum çağrısı alınması halinde talep halinde kendi ekiplerinin yönlendirilmesinden
sorumludur.
e)Elektrik Sistemleri Müdürlüğü;
Terminal dahilinde bulunan engelli WC lerdeki acil durum çağrısı otomasyon aracılığı ile alınması
halinde durumu Operasyon süpervizörlüğüne telefon ve ya telsizle iletmek, alınan çağrının kayıtlarını tutmak,
açıl durum çağrı butonlarının aktif olup olmadığını ayda en az bir kez test ettirmek, aylık acil durum çağrı
bilgisini insan kaynakları ve yönetim sistemleri müdürlüğü ile idari işler müdürlüğüne bildirmekten
Otomasyon, Elektrik Uzmanı ve Teknisyenleri aracılığı ile yürütülmesinden sorumludur.
ENGELLİ WC ACİL DURUM PANİK BUTONU BAĞLI OLAN WC KAPI NUMARA LİSTESİ
WC NO

ENGELLİ WC NİN BULUNDUĞU MAHAL

ENGELLİ WC 01

9.10 KODU CHECK-IN SALONU GÜNEY YÖNÜ MALATYA PAZARI ARKASI

ENGELLİ WC 02

9.10 KODU CHECK-IN SALONU KUZEY YÖNÜ İLK YARDIM YANI

ENGELLİ WC 03

9.10 KODU PASAPORT SONRASI DIŞHATLAR KUZEY YÖNÜ CHILL ÜNİTE ARKASI

ENGELLİ WC 04

9.10 KODU DIŞHATLAR 42 GATE İÇİ

ENGELLİ WC 05

9.10 KODU DIŞHATLAR 38 GATE İÇİ EAT&FLY ARKASI

ENGELLİ WC 06

9.10 KODU DIŞHATLAR FOOD COURT ARKASI

ENGELLİ WC 07

13.60 KODU DIŞHAT CIP SALONU

ENGELLİ WC 08

9.10 KODU İÇHATLAR ARINMIŞ SALON GİRİŞİ

ENGELLİ WC 09

9.10 KODU İÇ HAT 33 GATE SUBWEY ARKASI

ENGELLİ WC 10

13.60 İÇ HAT CIP SALONU

ENGELLİ WC 11

4.60 İÇHAT GELEN YOLCU SALONU

ENGELLİ WC 12

0.00 KODU İÇ HAT BAGAJ ALIM SALONU

ENGELLİ WC 13

0.00 KODU GELEN YOLCU KARŞILAMA HOLÜ GÜNEY RENT A CAR KARŞISI

ENGELLİ WC 14

0.00 KODU GELEN YOLCU KARŞILAMA HOLÜ KUZEY YÖNÜ

ENGELLİ WC 15

0.00 KODU DIŞHAT BAGĞAJ ALIM SALONU KUZEY YÖNÜ

ENGELLİ WC 16

4.60 DIŞHATLAR TRANSİT YOLCU SALONU İÇİ PASAPORT ÖNCESİ

ENGELLİ WC 17

4.60 DIŞHATLAR GELEN YOLCU PASAPORT ÖNCESİ KUZEY YÖNÜ WC
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ENGELLİ WC 18

4.60 DIŞHATLAR GELEN YOLCU PASAPORT ÖNCESİ GÜNEY YÖNÜ WC

ENGELLİ WC 19

OTOPARK WC

ENGELLİ WC 20

4.60 YDA EĞİTİM SALONU YANI

ENGELLİ WC 21

9.10 KODU PASAPORT SONRASI CIP SALONU ALTI ARKA KORİDOR

ENGELLİ WC 22

GENEL HAVACILIK TERMİNALİ (CIP TERMİNALİ) İÇ-DIŞ HATLAR CHECK-IN SALONU

ENGELLİ WC 23

GENEL HAVACILIK TERMİNALİ (CIP TERMİNALİ) DIŞ HATLAR GELEN YOL. SALONU

ENGELLİ WC 24

GENEL HAVACILIK TERMİNALİ (CIP TERMİNALİ) İÇ HATLAR GELEN YOLCU SALONU

ENGELLİ WC 25

GENEL HAVACILIK TERMİNALİ (CIP TERMİNALİ) DIŞHAT. GİD.YOL.PASAPORT SONRA.

ENGELLİ WC 26

UZAK UÇAK GATE YOLCU SALONU (201-204)

f)Sağlık Hizmetleri;
İşletmemizce sağlık hizmetleri hizmet alımı yapılan firma tarafından sağlanmakta olup, engelli yolcu
acil yardım çağrı alarm durumunda, görevli sağlık ekibi olay mahallinde intikal etmek ve hastaya müdahale
etmekle ve gerekirse hastayı en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmekle sorumludur.
8-İŞLETMENİN FAALİYETİ KAPSAMINDA YAPILAN HİZMETLER
SHGM (SHT-ENGELSİZ) Talimatı gereklilikleri ile referans dokümanlar dikkate alınarak, engelsiz
terminal hizmetleri sağlayabilmek için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar; alt yapı kolaylıkları, hizmet sunumu
ve hizmetlerin koordinasyonu kapsamında engelli yolcunun gelişi ve gidişindeki ihtiyaçları göz önüne alınarak
düzenlenmiştir.
Terminal işletmecisi olarak engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı seyahat eden yolcuların, seyahatlerini
rahatça yapabilmeleri için bu prosedürde tanımlanmıştır. Engelli yolcu hizmetlerinin birlikte sunulabilmesi, yer
hizmetleri, havayolları, güvenlik, pasaport ve gümrük gibi tüm kuruluşların koordinasyon içinde çalışmasına
bağlıdır.
Bu kapsamda;
Terminalimize gelen ve giden yolcu giriş kapısı önünde bulunan engelli yolcu yardım noktasından
yardım talebinde bulunan engelli yolcuya yer hizmet kuruluşunca asistan ve tekerlekli sandalye hizmeti
sağlanır, ya da güvenlik kontrol noktasına gelen engelli yolcu, yardım talebinde bulunulması halinde danışmaya
yönlendirilir ihtiyaç halinde güvenlik görevlisince konu danışmaya iletilmek suretiyle yer hizmet kuruluşundan
asistan talep edilir. Danışma görevlisince “Engelli Yolcu Hizmet Formu” doldurulur. Yer hizmet görevlisince
yolcunun uçuş evrakları kontrol edilerek check-in bankosuna götürür.

HAZIRLAYAN

ENTEGRE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

GENEL MÜDÜR

ENGELLİ VE HAREKET KABİLİYETİ
KISITLI YOLCU HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Dok.No
Yayın Tarihi
Rev. No
Rev. Tarih
Sayfa

:PR.ID.03
:01.06.2016
: 04
: 11.10.2021
: 10 / 33

Check-in işlemi tamamlanan yolcu İç hat yolcusu ise ikinci güvenlik kontrol noktasından kendileri için
ayrılmış kapıdan güvenlik kontrolü yaptırılarak geçirilir, Dış hat yolcusu ise yine güvenlik kontrol noktası ve
engelliler için ayrılmış pasaport kontrol noktasından geçirilerek uçağa bindirilir.
Yer hizmet görevlisi asistan görevli tarafından engelli yolcu talebi doğrultusunda terminal içerisindeki
sosyal alanlara götürmekle zorunludur.
Yolcuya sağlanan terminalle ilgili alt yapı hizmetleri terminal işletmecisi tarafından sağlanır.
Eğitimli asistan, tekerlekli sandalye, sedye vb. ekipmanlar ise yer hizmet kuruluşu ya da ilgili tur
operatörleri tarafından sağlanır.
9-İSTATİSTİKİ BİLGİLER-MÜŞTERİ MENMUNİYETİ-HEDEFLER
a) Engelli Hizmetlerine İlişkin İstatistiki Bilgiler
TERMİNAL İŞLETMECİSİ ENGELLİ YOLCU BİLGİLERİ
YILI

2018
2019
2020
YIL
2018
2019
2020

INFO YARDIM
TALEP SAYISI

ŞİKAYET
KUTUSU
BAŞVURUSU

E-POSTA
ŞİKAYET
BAŞVURUS
U

WC ACİL
ÇAĞRI
SAYISI

109
271
0

5
11
0

0
0
0

0
0
0

b)Gelen / Giden Yolcu İstatistikleri
İÇ HAT
1.601.037
1.587.892
755.792

OTOPARK
HİZMETİ ALAN
ENGELLİ
YOLCU SAYISI

615
388
166
DIŞ HAT
2.935.055
3.319.604
831.206

YERHİZMET KURULUŞLARINCA
HİZMET VERİLEN YOLCU SAYISI

HAVAŞ

ÇELEBİ

TGS

11261
15419
6834

15427
13134
1272

8262
9277
2768

TOPLAM
4.536.092
4.907.496
1.586.998

2018 Yılında işletmemiz iç ve dış hatlar yolcusu olarak toplam 4.536.092 yolcu seyahat etmiş, bu
yolculardan; 34.950 yolcuya yer hizmet kuruluşlarınca tekerlekli sandalye hizmeti verilmiş, engelli otopark
kullanımı 615 araç olup engellilere yönelik alınan şikayet sayısı 5 adettir. Bu şikayetlerden 4 adeti işletmemizle,
1 adeti yer hizmet kuruluşu ile ilgilidir.
2019 Yılında havalimanımızdan seyahat eden toplam 4.907.496 yolcuya hizmet verilmiş, hizmet verilen
yolculardan 37.830 yolcuya yer hizmet kuruluşlarınca tekerlekli sandalye hizmeti verilmiş, engelli otopark
kullanımı 388 araç olup, işletmemizle ilgili alınan şikayet sayısı 11 adettir. Bu şikayetlerden 6 adeti işletmemizle
ilgili olup, 5 adeti yer hizmet kuruluşları ile ilgilidir.
Havalimanımızda engelli bireylere daha etkin ve kaliteli hizmet verilebilmesi için engelli yolculardan
alınan şikayetler kalite yönetim sistemleri birimince şikayetlerin takibi yapılarak alınan öneri ve şikayetler
değerlendirilerek, hedefimiz engelli yolcuların konforlu, sorunsuz bir şekilde ulaşılabilirliklerinin sağlanmasıdır.
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c)Müşteri Memnuniyeti ve Hedefler
İşletmemiz terminal binası içerisinde; SHT-ENGELSİZ talimatı kapsamında standartlar sağlanmış
olup, ayrıca personelin eğitimleri tamamlanmış, engelli yolcuların terminalimiz eksikliklerine ilişkin görüş ve
önerilerini almak üzere şikayet ve öneri kutuları konulmuş,
2018 yılına göre 2019 yılında alınan şikayet ve öneriler bir önceki yıla göre artış gösterdiği gözlenmiş
şikayet konusu hususların çözüme kavuşturulması için ilgili bölüm ve hizmet kuruluşları bilgilendirilmiştir.
İşletmemiz terminal binası içerisinde engellilere yönelik verilen hizmetlere ilişkin broşürler hazırlanmış,
ayrıca görme engelliler için brail alfabesi kullanılarak kabartma yazılı broşürler hazırlatılmış, yolcuların
ulaşabileceği alanlara konulmuştur.
Müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi için, engellilere yönelik gelişen yeni teknolojilerden faydalanarak
engelli yolculara konforlu bir terminal ortamı ve sorunsuz bir ulaşılabilirlik sağlamak hedeflenmektedir.
Engelsiz bir uçuş için, terminal işletmecisi olarak havalimanımızda kurum ve kuruluşlarla ortak bir
çalışma yürütmek müşteri memnuniyetini artıcı önlemler almaktır.
10-TAŞIMANIN REDDİNİN ÖNLENMESİ



Hava Taşıma İşletmeleri geçerli bir bileti ve rezervasyonu olan kişiyi engellilik durumu veya
hareket kabiliyeti kısıtlılığı sebebiyle uçağa binişini reddedemez.
Uçuşu icra eden Hava Taşıma İşletmesi, engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlılığı bulunan kişiler
ve refakatçileri ile rehber köpeklerin taşınmasına öncelik tanır.

Bu madde SHT-ENGELSİZ talimatının 5. maddesi ile hava taşıma işletmelerinin sorumluluğunda olup, işletmemiz
için hazırlanan prosedürde bilgilendirme için yer verilmiştir.
11-İSTİSNAİ VE ÖZEL DURUMLAR


Bu Prosedürün 10. maddesine bakılmaksızın, hava taşıma işletmesi, engelli veya hareket
kabiliyetinin kısıtlı olması sebebiyle kişinin rezervasyonunu yapmayı veya uçağa binişini;
a)Havacılık emniyetine yönelik uluslararası ve ulusal mevzuatta yer alan gereklilikleri yerine
getirmek için,
b)Uçağın veya kapılarının boyutları sebebiyle engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişinin uçağa
binmesinin veya taşınmasının fiziksel bakımdan imkansız olması halinde reddedebilir.



Yukarıda belirtilen gerekçelere dayanılarak rezervasyonun veya uçağa binişin reddedilmesi
halinde hava taşıma işletmesi söz konusu kişi için başka bir alternatif sunar.
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Hava taşıma işletmesi, engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlılığı bulunması sebebiyle bu madde
çerçevesinde uçağa binişi reddedilen kişi ile varsa refakatçisine para iadesi veya güzergah
değişikliği hakkı sunar.
İstisnai ve özel durumlara ilişkin 1. maddenin (a) bendinde belirtilen koşullar altında, hava
taşıma işletmesi, tek başına seyahat edecek durumdaki engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişi
için ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak üzere refakatçi talep edebilir. Refakatçi ihtiyacı
olmadığını belirten yolcular için kabir içi refakatçi kabul edilmez. Yolcu bu bildirimi bilet alımı
sırasında yapar. Yolcunun beyanı esas olmakla birlikte tüm sorumluluk yolcudadır.
Hava taşıma işletmesi, engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin taşınmasında uygulanacak
emniyet kurallarını ve uçağın ebatları nedeniyle söz konusu kişilerin taşınması veya hareket
etme yeteneğini sağlayan ekipmanlara ilişkin sınırlamaları, diğer yolculara sunulan bilgilerle
birlikte erişilebilir formatlarda yayınlar ve paylaşır. Bu sınırlamalara, refakatçi gerektiren
durumlara ve erişebilirliğe ilişkin standartlar yayınlanmadan önce Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünden onay alınır.
Hava taşıma işletmesi, bu madde kapsamında ve istisnai veya olağanüstü bir durum yaşanması
halinde; bu durumdan etkilenen engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişiyi, bu durum ve
sebepleri hakkında derhal bilgilendirir. Talep edilmesi halinde, ilgili hava taşıma işletmesi
talebin kendisine ulaşmasından sonraki 5 iş günü içerisinde yapılan uygulamayı ve sebeplerini,
engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlılığı bulunan kişiye yazılı olarak bildirir.

Bu madde SHT-ENGELSİZ talimatının 6. maddesi ile hava taşıma işletmelerinin sorumluluğunda olup, işletmemiz
için hazırlanan prosedürde bilgilendirme için yer verilmiştir.
12-OTOPARK DÜZENLEMESİ
İşletmemiz dış hatlar terminali için, otopark alanında engelli ve hareket yeteneği kısıtlı yolcularımız için
TSE standartlarına uygun 6 araçlık otopark düzenlemesi yapılmıştır.
İşletmemiz genel havacılık terminali otopark alanında engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için 2
araçlık TSE standartlarına uygun park alanı düzenlemesi yapılmıştır. Engelli otopark levhası, amacı dışında
park edenlere uygulanacak cezai müeyyide yasal uyarı tabelası, engelli yardım noktası yönlendirme levhaları
yaptırılmıştır.
Dış hatlar terminali, engelli araç park yeri yolcu otopark alanı içerisinde yer almakta olup, engelli araç
trafik tescili olan araçlardan ücret alınmamaktadır.
Otopark gişe girişinden, engelli otopark alanına kadar yolcunun kolayca bulabilmesi için gerekli
otopark içi yönlendirmeler yapılmıştır.
Genel havacılık terminali engelli otopark alanı terminal binası yolcu giriş kapısına en yakın noktada
belirlenmiş olup, terminale ulaşımda kaldırım kot farkı giderilmiştir.
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Dış hatlar otoparkı içerisinde yer alan engelli otopark alanları terminale en yakın noktada düzenlenmiş,
engelli otopark levhası, amacı dışında park edenlere uygulanacak cezai müeyyide yasal uyarı tabelası, engelli
yardım noktası yönlendirme levhaları yaptırılmıştır.
Engelli otopark alanından terminale ulaşım için yol boyunca yönlendirme levhaları bulunmakta olup,
otopark alanından terminal gelen yolcu katına çıkmak için kot farkı TSE standartlarına uygun beton rampa ile
giderilmiştir.
Gelen yolcu katı ile giden yolcu katında ulaşım için yürüyen merdiven ve asansör bulunmakta olup,
TSE standartlarına uygundur.
İşletmemiz engelli otopark alanlarına ilişkin görseller aşağıda yer almaktadır.

(Engelli Otopark Yönlendirmesi)

(Engelli Yolcu Yardım Noktası Yönlendirme)

HAZIRLAYAN

(Dış hatlar engelli otopark alanı)

(Terminal ve Yardım Noktası Yönlendirme)

ENTEGRE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

(Terminale Çıkış Engelli Rampası )
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Gelen ve Giden Yolcu Salonları arasındaki bağlantı noktası yürüyen merdiven ve engelli asansörü
13-VARIŞ PARK YERİ TELEFON VE DİYAFON SİSTEMİ (Yardım Çağrı Noktası)
İşletmemiz dış hatlar terminali varış otopark alanına en yakın ve uygun alanda engelli yolcu yardım
noktası oluşturulmuş, bu alanda dahili ve harici telefon ile koltuk konulmuştur.

Yardım Çağrı Noktası Yönlendirme Levhaları

Yardım Çağrı Noktası
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14-ENGELLİ CHECK-İN KONTUARI DÜZENLEMESİ
İşletmemiz dış hatlar terminali giden yolcu check-in salonunda 16 ve 87 numaralı kontuarlar TSE
standartlarına uygun olarak engelli yolcular için düzenlenmiş, banko üzerinde elektronik ortamda engelliler
için ayrıldığı belirtir logolar mevcuttur.

15-ENGELLİ YOLCULAR İÇİN TESİS EDİLEN ISLAK HACİMLER
İşletmemiz dış hatlar terminalinde 21 adet, Genel Havacılık (CIP) Terminalinde 3 adet olmak üzere
toplam 24 adet TSE Standartlarına uygun ıslak hacim bulunmaktadır.
Islak hacim kapıları dışarıya açılmakta olup, tekerlekli sandalye giriş için uygun giriş kapılarında engelli
logosu ve aynı logo üzerinde görme engelliler için braille kabartma yazılı olup, check-in salonunda bulunan bir
ıslak hacime kadar uzanan hissedilebilir yüzeyli yol bulunmaktadır.
Islak hacim içerisinde hareketli tutamak, klozet, lavabo, hareketli ayna, acil durum çağrı butonu, çöp
kovası, klozet kapak örtüsü, WC kağıdı, el havlu kağıdı, sıvı sabun vb. ekipman ve sarf malzemesi
bulunmaktadır.
Acil durum butonu sisteminin çalışmasına ilişkin ile ilgili hususlar ayrıca prosedürde yer verilmiştir.
Engelli yolcu ıslak hacim listesi prosedürün 7/e maddesinde verilmiş olup, bu liste dışında personelin
kullandığı 5 ayrı yerde ıslak hacim bulunmakta olup, ekipman yönünden aynı donanımlarla dizayn edilmiştir.
Kapılar mastır anahtar olup, terminaldeki tüm engelli ıslak alan kapıları tek bir anahtarla
açılabilmektedir. Acil durum halinde kullanılmak üzere teknik süpervizör ve operasyon süpervizörlüğünden
temin edilebilmektedir.
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Islak hacim alanına ilişkin görseller aşağıda yer almaktadır.

Islak hacim giriş kapısı görselleri

Islak hacim içi görsel ve Acil durum çağrı butonu görseli
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16-ASANSÖRLER
Genel Havacılık (CIP) Terminalinde asansör bulunmamaktadır.
Dış hatlar terminal binasında, terminal dışında, gelen yolcu çıkış kapısı ile giden yolcu çıkış kapısı
katlarını birbirine bağlayan 1 adet engelli asansörü, APRON Yönünde yolcu köprülerinde 10 adet asansör,
terminal içerisinde katlar arası bağlantıyı sağlayan 22 adet asansör, bunların dışında ise 3 adet mağaza içi servis
asansörü bulunmaktadır.
Yolcu ve personele hizmet veren asansörler engelli hizmetlerine uygun şekilde dizayn edilmiş, Türkçe
ve İngilizce sesli uyarı sistemi, katları gösterir ışıklı gösterge, kabartma yazılı göstergelere sahip olup TSE
standartlarına uygun tasarımdadır.
Asansörlerin periyodik bakım ve onarımları kurulumu yapan ilgili firma ve işletmemiz personelince
düzenli bir şekilde yürütülmektedir.
Engelliler için ayrılan asansörlere engelli logosu konulmuş olup, asansörlere ilişkin görseller aşağıda yer
almaktadır.

17-YÜRÜYEN MERDİVENLER
Genel Havacılık (CIP) Terminalinde yürüyen asansör bulunmamaktadır.
Dış hatlar terminal binasında terminal dışında gelen yolcu çıkış kapısı ile giden yolcu çıkış kapısı
katlarını bir birine bağlayıp, iniş ve çıkışı sağlayan 2 adet yürüyen merdiven, terminal içerisinde ise katlar arası
iniş ve çıkışı sağlayan toplam 16 adet yürüyen merdiven olmak üzere toplamda 18 adet yürüyen merdiven
bulunmaktadır.
Yürüyen merdivenler TSE standartlarına uygun olup, periyodik bakımları kurulumu yapan ilgili firma
ve işletmemiz mekanik sistemler ekibi tarafından düzenli olarak yürütülmekte olup, yürüyen merdiven
görselleri aşağıda yer almaktadır.
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Terminal içi yürüyen merdiven görseli

18-HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY UYGULAMALARI
Dış hatlar terminal binası giden yolcu katında engelli yolcu indirme noktasından başlayıp, terminal
içerisinde Danışma/Info’ya ulaşana kadar TSE Standartlarına uygun hissedilebilir yüzey uygulaması
yapılmıştır.
Terminal giden yolcu katı, engelli yolcu indirme noktasında indirilen görme engelli bir yolcu, terminal
dışında bulunan yardım çağrı noktasına ya da terminal giriş kontrol noktasında bulunan güvenlik kontrol
noktası, devamında terminal içerisinde bilet satış, ıslak hacim, danışma/info, check-in bankosuna hissedilebilir
yüzey uygulaması ile ulaşması mümkündür.
Hissedilebilir yüzey uygulamasına ilişkin görseller aşağıda yer almaktadır.

(İndirme Noktası Başlangıcı )
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ENTEGRE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

(Yardım çağrı noktasına ulaşım)

GENEL MÜDÜR

ENGELLİ VE HAREKET KABİLİYETİ
KISITLI YOLCU HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

(Terminal içi Bilet Satış ulaşım)

Dok.No
Yayın Tarihi
Rev. No
Rev. Tarih
Sayfa

:PR.ID.03
:01.06.2016
: 04
: 11.10.2021
: 19 / 33

(Islak Hacim Ulaşım)

19-OTURMA ALANLARI (KOLTUKLAR)
Terminal binası check-in salonu, arındırılmış yolcu salon, gateler, gelen yolcu varış salonu, yolcu
karşılama holünde bulunan tüm oturma koltuklarının %5 oranında engelli yolcular için ayrılmış, ayrılan
koltukların engelleler için ayrıldığını belirtir Türkçe İngilizce uyarı levhaları konulmuştur.
Ayrıca terminal içerisinde yine engelli yolcularımız için 5 ayrı nokta bekleme alanı oluşturulup, bu
alanlara da koltuk, masa, dahili telefon ve engelli rehber broşürler konulmuştur.
Koltuk düzenlemesine ilişkin görseller aşağıda yer almaktadır.

(Engelli Yolcu İçin Ayrılan Koltuk)
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20-TERMİNAL GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAYAR CAM KAPILAR
Genel Havacılık (CIP) Terminali ve dış hatlar terminali giden yolcu terminal giriş kapıları, gelen yolcu
varış salonu çıkış kapıları kayar cam kapı olup, gerek yolcu geçişine gerekse engelli yolcu geçişlerine ve
standartlara uygundur. Kapılar fotoselli sisteme sahip olup giriş ve çıkışlarda otomatik açılmaktadır.
Giden yolcu katında engelli yolcular için ayrı bir geçiş kapısı oluşturulmuş, kayar kapılar üzerinde
sembol sticker levhalar bulunmaktadır. Tek yön çalışan kapılar üzerinde kapalı olan alanlara girişmez işaretleri
yapılmıştır.
Ayrıca giden yolcu katı ve gelen yolcu katlarında giriş ve çıkış kapısı yanlarında kalan sabit cam alanlara
TSE standartlarında iki ayrı renkte 7 cm kalınlığında sticker şerit ve iki şerit arasında şirket logosu yer
almaktadır.
Terminal içerisinde cam bölme olup, yolcu yürüyüş güzergahında olan tüm cam bölmelere çarpmayı
önlemek amacıyla sticker ve şeritler çekilerek belirgin hale getirilmiştir.
Giriş çıkış kapıları ile ilgili yapılan uygulamaya ilişkin görseller aşağıda yer almaktadır.
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21-PASAPORT KABİNİ
İşletmemiz dış hatlar terminal binası giden yolcu katı, check-in salonunda 30 adet ve gelen yolcu varış
salonu, bagaj alım salonu öncesinde 30 adet olmak üzere toplam 60 adet pasaport kabini bulunmaktadır.
Emniyet yetkilileri ile birlikte kullanım yoğunluğuna göre gelen yolcu katında 1 adet, giden yolcu
katında 1 adet olmak üzere engelli yolcular için ayrı bir pasaport kontrol noktası belirlenmiş, pasaport kabini
üzerinde bulunan monitörlerden görsellerle engeliler için ayrıldığı ve öncelikli geçişlerinin olduğu belirtilmiştir.

(engelli yolcular için ayrılmış pasaport kabini)
22-HAVA TAŞIMA İŞLETMESİ HİZMETLERİ BİLGİ İLETİMİ
a)Hava taşıma işletmesi, engellilere verdikleri hizmetler ile ilgili ayrıntılı bilgiyi internet sayfalarında
erişebilirdik standartlarına uygun olarak yayınlar. Görme engelliler için sesli tanıtım yapar, sunulan hizmetler
video şeklinde görsel olarak yer alıyor ise işitme engelliler içinde bu tanıtımların alt yazılı ve işaret dilinde
yayınlar, telefon ve internet üzerinden satış dahil olmak üzere tüm satış noktalarında engelli veya hareket
kısıtlılığı bulunan kişilerin yardıma ihtiyacına ilişkin tüm bilgileri alır ve hizmet sağlayıcılarına gerekli
bildirimleri yapar.
b)Hava taşıma işletmesi, uçuş saatinden en az 48 kırk sekiz saat öncesine göre yazılı veya sözlü
bildirilen yardım ihtiyacını kalkış saatinden en az 36 otuz altı saat öncesinde ilgili yer hizmet kuruluşuna ve
operasyonu gerçekleştiren hava taşıma işletmesine bildirir.
c)Operasyonu gerçekleştiren hav taşıma işletmesi en geç uçağın kalkış saatine kadar SHT-ENGELSİZ
talimatının ek-1 inde yer alan yardımlara ve diğer düzenlemelere ihtiyaç duyan engelli veya hareket kabiliyeti
kısıtlı kişilerin sayısını ve yardımın niteliğini yurt içi veya yurt dışı olmasına bakılmaksızın varış noktasındaki
yer hizmet kuruluşuna bildirir. Varış noktasındaki yer hizmeti kuruluşu / Terminal- Havaalanı işleticisi ile
gerekli koordinasyonu sağlar
Bu madde: SHT-ENGELSİZ talimatının 9. maddesi ile hava taşıma işletmelerinin sorumluluğunda olup,
işletmemiz için hazırlanan prosedürde (a/b/c) maddelerine bilgilendirme için yer verilmiştir.
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d)İşletmemiz için hazırlanan ve SHGM tarafından onaylanan “Engelli ve Hareket Kabiliyeti Kısıtlı
Yolcu Hizmetleri Prosedürü” terminalimizde verilen hizmetlere ilişkin, yolcu bilgilendirmesi için
www.yda.aero web sitesinden yda.aero/oncelikli-yolcu-hizmetleri sayfasına girmek suretiyle;
Engelli Yolcu Rehberi, Engelli Yolcu Prosedürü, Engelli Yolcu Videosuna ulaşılabilir.
e)Engelli Yolcu Rehberi, havalimanımızda verilen hizmetlere ilişkin Türkçe ve İngilizce görselli tanıtım
broşürdür. Engelli Yolcu Videosu ise yazılı ve sözlü Türkçe İngilizce sunum olarak hazırlanmıştır.

(YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. web sitesi Engelli Yolcu Hizmetleri Sayfası Resmi )
23-YARDIM İSTEME NOKTASI
İşletmemiz Dış hatlar terminali otopark içerisinde 4 numaralı, giden yolcu check-in salonu giriş kapısı
güney yönünde bulunan yürüyen merdiven ve asansör yanında 5 numaralı yardım çağrı totemleri
oluşturulmuştur.
Yardım çağrı totemleri üzerinde çağrı yapılacak (1245) YDA Danışma/Info telefon numarası yazılmış
ve her iki totem üzerine dahili telefon konulmuştur.
İşletmemiz danışma/infoya; yardım çağrı totemlerinden gelen veya havalimanın başka bir yerinden ya
da havalimanı dışından yapılan telefon çağrılarında yolcunun yanıtsız bırakılmaması için yolcun soruları
işletmemizle ilgili ise ilgili bölüm yöneticisine ya da soruya cevap verebilecek bir görevliye telefon yönlendirilir,
işletmemiz faaliyetleri dışında bir husus ise yine ilgili kurum veya kuruluşa telefonu yönlendirilir, telefon
yönlendirilemiyor ise iliği kurum kuruluşun telefon numarası çağrı yapana verilir.
Havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan 4 ve 5 numaralı yardım çağrı totemlerinden engelli yolcu
asistan ya da tekerlekli sandalye istemesi durumunda yolcunun uçuş yaptığı hava yolu bilgisi alınmak suretiyle
ilgili yer hizmet kuruluşu aranarak yönlendirme yapılır.
Yardım çağrı totemleri dışında direkt olarak işletmemiz Check-in salonunda ve gelen yolcu varış bagaj
alım salonlarında bulunan danışma/infoya yapılan müracaatlarda yolcu için form doldurulur, yolcunun talebi
HAZIRLAYAN

ENTEGRE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

GENEL MÜDÜR

ENGELLİ VE HAREKET KABİLİYETİ
KISITLI YOLCU HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Dok.No
Yayın Tarihi
Rev. No
Rev. Tarih
Sayfa

:PR.ID.03
:01.06.2016
: 04
: 11.10.2021
: 23 / 33

dinlenerek, talebi doğrultusunda ilgili yer hizmet kuruluşları, havayolu şirketleri ya da işletmemiz ilgili birimi
aracılığı ile yolcuya yardımcı olunur.
Yardım çağrı totemlerinde yazılı olan 1245 numaralı dahili telefon işletmemiz danışma/info birimine
bağlı olup 7/24 saat sürekli görevli bulundurulmaktadır.
Danışma/infolarda doldurulan formlar üç günde bir İşletme İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri
Müdürlüğüne ve İdari İşler Müdürlüğüne bildirilir.
Danışmada görev yapan işletmemiz personeli İngilizce bilen personelden görevlendirilir, Danışma
personeline işaret dili ve engelliyle davranış biçimleri eğitimleri almaları işletme tarafından sağlanır.
Asistan ve tekerlekli sandalye hizmetleri; yer hizmet kuruluşunca sağlanır. Yer hizmet kuruluşu
tarafından sağlanan asistan hizmeti yolcu uçağa binene kadar terminal içerisinde sosyal hizmetlerini sağlayacağı
alanlara götürmekle sorumludur.

(4 ve 5 numaralı yardım çağrı totemleri)

İnfo/Danışma Bankosu
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CHECK-İN

Dış hatlar terminal binası giden yolcu katında engelli yolcuların girişleri için ayrı bir giriş kapısı
belirlenmiş, giriş kapısı üzerine sticker ile sembolle belirtilmiştir.
Giriş kapısından sonra, güvenlik kontrol noktasında ayrı bir güvenlik kontrol noktası belirlenmiştir.
Ayrıca, hissedilebilir yüzeyli izli yol belirlen güvenlik kontrol noktası kapı detektörüne yönlendirilmiştir.
Güvenlik kontrol noktasında engelli yolculara güvenlik taraması Milli Sivil Havacılık Güvenlik
Programının ek-11 de belirtilen yönde güvenlik taraması yapılır.
Güvenlik personeline engellilere davranış biçimleri ve işaret dili eğitimleri işletmemiz tarafından
verilmesi sağlanır.
Kontrol noktasına gelen engelli yolculara yardıma ihtiyacı olup olmadığı sorulur, bunun dışında
normal yolcuya yapılan davranış biçimleri sergilenir.
Güvenlik görevlilerinden yardım talebinde bulunulması durumunda 1245 numaralı telefondan
işletmemiz danışma birimi aranmak suretiyle yolcunun yardım talebi iletilir.
Engelli yolcular için ayrılan güvenlik kontrol noktaları aynı zamanda uçuş mürettebatı ve havalimanı
çalışanları tarafından da kullanıldığı için öncelik engelli yolcularındır.

Check-in salonu engelli yolcu giriş kapısı
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25-CHECK-IN ve BAGAJ KAYIT İŞLEMLERİ






Engelli yolcu terminal check-in salonuna girmeden asistan ve yardımcı ekipman talebinde
bulunmuş ise yer hizmet kuruluşunca sağlanacak asistan ve yardımcı ekipman eşliğinde yolcu
güvenlik kontrol noktasından geçirilmek suretiyle check-in ve bagaj işlemini yapmak üzere
açılan kontuara götürülür.
Herhangi bir talepte bulunmayan engelli yolcu hizmetlerini yaptırmak üzere check-in
bankosuna ulaşmak suretiyle işlemlerini yaptırır.
Engelli yolcular check-in ve bagaj işlemi için önceliklidir.
Yer hizmet kuruluşlarınca engelli check-in bankosu talep edildiğinde işletmemizce tahsis
yapılır.

26-CHEK-IN SONRASI GÖÇMEN, PASAPORT, GÜMRÜK VE GÜVENLİK İŞLEMLERİ
YAPILAN YOLCUNUN UÇAĞA İRERLEMESİ







Asistan hizmet talebinde bulunmayan yolcular pasaport, gümrük ve güvenlik işlemlerini
yapmak üzere yer hizmet kuruluşunca yönlendirilir.
Asistan hizmeti alan yolculara, asistan refakat etmek suretiyle önce engelli yolcular için ayrılmış
öncelik geçiş noktası bulunan pasaport kontrol noktasına götürülür.
Pasaport işlemleri sonrasında, gümrük ve taxfree işlemi var ise asistan yardımcı olur.
Sonrasında arındırılmış salon giriş kontrol noktasında bulunan engelli yolcular için ayrılmış
güvenlik kontrol noktasından geçirilmek suretiyle arındırılmış salona geçişi sağlanır.
Asistan refakatçi tarafından yolcunun talibe üzerine alışveriş mağazaları, yiyecek içecek
üniteleri veya tuvalet ihtiyacı var ise ilgili alana götürülür.
Arındırılmış salonda ihtiyacı olmadığını belirtilen yolcu uçağa biniş yapacağı gate kapısı
götürülür ve kapıya en yakın alanda bekletilir.

27- ASANSÖR, TEKERLEKLİ SANDALYE VEYA DİĞER GEREKLİ YARDIM
SAĞLANARAK UÇAĞA BİNME







Uçağın terminal yolcu köprülerinde park etmiş olması halinde, işletmeci kuruluş
tarafından sağlanan sabit köprü asansörleri kullanılmak suretiyle yolcu uçak kapısına kadar yer
hizmet kuruluşu tarafından sağlanan asistan refakatçi tarafından götürülür.
Yürüyebilecek durumda olan yolcu koltuklara kadar yürüyerek gider.
Yürüyemeyecek durumda olanlar için, yer hizmet kuruluşunca sağlanacak olan kabin içi vinç
air aparatına alınarak koltuğuna kadar taşınır.
Uçağın açık park pozisyonuna park etmesi halinde; terminal işletmecisi tarafından
sağlanan yürüyen merdiven ve asansörler kullanılmak suretiyle gate kapısına kadar yolcu yer
hizmet kuruluşu asistan refakatçi tarafından getirilir.
Uçak kapısına kadar yer hizmet kuruluşu araçları ile transferi sağlanır.
Yürüyebilecek durumda olan engelli yolcuya yapılan refakat işlemi burada biter.
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Yürüyemeyecek durumda olan yolcular için uçağa bindirme uçak içinde vinç air aparatı ile
koltuğa kadar taşınması ve koltuğa oturtulması işlemi yer hizmet kuruluşu ekipman ve
personeli tarafından yapılır.

28-UÇAK KAPISINDAN KOLTUKLARA KADAR İRERLEME
Engelli yolcuya yer hizmet kuruluşu tarafından sağlanan asistan refakatçi ve yardımcı ekipmanlar ile
uçak kapısına kadar getirilir, uçak kapısında koltuğa kadar yürüyüp yürüyemeyeceği sorulur, yürüyebilecek
durumda olan yolcular uçak kapısından koltuğa kadar kendisi ilerler. Yürüyemeyecek durumda olan yolcuya
yer hizmet kuruluşu asistan refakatçi eşlik eder, durum ilgili hava taşıma şirketine bildirilmek suretiyle
yolcunun varış noktasından aynı şekilde uçak kapısına ilerlemesi sağlanır.
29-KABİN BAGAJLARININ YERLEŞTİRİLMESİ ve GERİ ALINMASI
Kabin bagajını yerleştiremeyecek durumda olan engelli yolcularının bagajları, yer hizmet kuruluşu
görevlilerince yapılır, yolcunun durumu yer hizmet kuruluşu tarafından uçak kabin amirine ve hava yolu
taşıma şirketine bildirilerek varış noktasında yer hizmet kuruluşunca alınması sağlanır.
Aynı şekilde kalkış noktasından kabin bagajına yardımcı olması istenilen yolcu uçakta bulunması
halinde yer hizmet kuruluşu uçak park ettikten sonra uçağa binerek bildirilen koltuk numarasına ulaşmak
suretiyle yolcu kabin bagajını indirir.
30- KOLTUKDAN UÇAK KAPISINA İRERLEME
Uçak kalkış noktasından varış noktası olan terminalimize gelecek olan ve koltuktan uçak kapısına
kadar ilerlemeyecek engelli yolcu için kabin içi vinç air aparatı ile uçaktan alınması yer hizmet kuruluşunca
sağlanır.
31-ASANSÖR, TEKERLEKLİ
SAĞLANARAK UÇAKTAN İNME

SANDALYE

VE

DİĞER

GEREKLİ

YARDIM

Engelli yolcunun uçaktan alınmasında bindirilme sürecindeki iş ve işlemler indirme işlemi için aynen
işlemler yapılarak ilgili ekipman ve personel ilgili yer hizmeti kuruluşu tarafından sağlanır. Terminal dahilinde
yürütülen bu hizmetlerde yürüyen merdiven ve asansör hizmetleri terminal işletmecisi tarafından sağlanır.
32-UÇAKTAN ALINMASI TERMİNAL İÇİNDEKİ VİZE, PASAPORT, BAGAJ ALIM VE
GÜMRÜK İŞLEMLERİ




Asistan refakatçi ihtiyacı olan engelli yolcu uçak kapısından tekerlekli sandalyeye alınmak
suretiyle terminal gelen yolcu salonuna getirilir.
Vize pulu ihtiyacı olup olmadığı sorulur vize pulu almamış işe alması için önce vize pulu satış
kabinlerine götürülerek alınması sağlanır.
Daha sonra pasaport kontrol noktasında engelliler için ayrılmış öncelikli geçiş noktasından
pasaport kontrol işlemleri sağlanmak suretiyle bagaj alım salonuna geçilir.
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Bagaj alım salonunda yolcunun bagajı var ise bagajların alınması asistan görevli tarafından
sağlanır.
Yolcuya salonda alışveriş ya da başka sosyal ihtiyacı olup olmadığı sorulur, var ise ilgili alana
götürülür, yok ise gümrük kontrol işlemleri yapıldıktan sonra bagaj alım salonundan çıkarılır.

33-ENGELLİ YOLCUNUN HAVAALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE GÖTÜRÜLMESİ
GEREKEN YERLER




Yer hizmet kuruluşu görevlilerinin giden yolcu için check-in kontuarından itibaren başlar,
gelen yolcu için ise yolcunun otopark alanına kadar götürülmesi, terminal içinde sosyal
ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlara ilerlemesi sağlanır.
Tur şirketleri ile havalimanına gidiş için gelen yolcuların araçtan indirildikten sonra, check-in
kontuarına kadar ilerlemesi sağlanır.
Bireysel gelen engelli yolcuların terminal dışında bulunan yardım noktalarından talepte
bulunması halinde sorumluluk havayolu taşıyıcısı tarafından yardım noktasından check-in
kontuarına kadar ilerlemesi sağlanır.

34-HAVA /KARA TARAFINDA, TERMİNALLER ARASINDA, TRANSİT UÇUŞLARDA
BAĞLANTI SEFERİNE ULAŞMA HUSUSLARI
İlgi hava taşıma şirketi ile yer hizmet kuruluşu tarafından koordine edilmek suretiyle engelli yolcuya
yapılacak tüm yardımlar sağlanır.
35-GEREKTİİ TAKDİRDE TUVALETLERE ULAŞIM





Engelli yolcunun terminalde bulunduğu süre içerisinde ilgili yer hizmet kuruluşu asistan
refakatçisi,
Uçakta bulunduğu sürede havayolu taşıyıcısı, uçak kabin görevlileri,
Henüz check-in kontuarına gelmemiş yolcunun check-in salonu içerisinde tur operatörü acenta
görevlilerince,
Bireysel engelli yolcuya check-in salonunda havayolu taşıma şirketince tuvaletlere ilerlemesi
sağlanır.

36-ENGELLİ YOLCUNUN ACİL DURUMDA TAHLİYESİ




Yolcu henüz havalimanı terminalinde ise; engelli yolcunun tahliyesi yer hizmeti kuruluşu
tarafından sağlanan asistan refakatçi tarafından sağlanır, acil duruma istinaden işletmeci
kuruluş tahliye ekibi tarafından destek verilir. Engelli yolcu önden güvenli toplanma bölgesine
tahliyesi temin edilir.
Uçuş esnasında uçak uçuş ekibi tarafından tahliyesi sağlanır.
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37-ENGELLİ YOLCUNUN REFAKATÇİSİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Engelli Yolcu tarafından hava yolu taşıyıcısından talep edilmesi halinde engelli yolcuya veya hareket
kabiliyeti kısıtlı yolcuya refakat eden kişiye engelli yolcu yanında bir koltuk verir ve uçağa
inmesinde/binmesinde gerekli kolaylık sağlanır.
38-ENGELLİ YOLCU BERABERİNDEKİ EŞYALARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN
HUSUSLAR
Engelli veya hareket kısıtlılığı bulunan kişilere ait elektrikli tekerlekli sandalyeler vb. ekipmanın
taşınmasına ilişkin hizmetler uçuştan en az 48 saat öncesi bildirilmesi koşuluyla hava aracındaki olası alan
sınırlamaları dâhilinde ve tehlikeli maddelere ilişkin yasal mevzuata uygun olarak sağlanır. Tıbbı malzemeler
haricinde, her bir engelli veya hareket kısıtlılığı bulunan kişi başına elektrikli sandalye dahil olmak üzere en
fazla 2 adet hareket etme yeteneği sağlayan ekipmanın taşınmasına izin verilir.
39-ENGELLİ YOLCU BERABERİNDEKİ EKİPMANLARIN HASAR GÖRMESİ VE
KAYBOLMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
SHT-ENGELSİZ Talimatının 14. maddesi doğrultusunda; Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı
yolcunun seyahat sırasında tekerlekli sandalye, hareket etme yeteneği sağlayan diğer ekipmanlar ve bunlara
ilişkin yardımcı tertibatların havaalanında işlem görürken veya uçakta taşınırken kaybolması veya hasar
görmesi halinde yolcunun zararı, kendilerinden kaynaklanması kaydı ile kayıp veya hasarın gerçekleştiği
aşamadan sorumlu hizmet veren yer hizmet kuruluşu tarafından karşılanır.
40- TEMEL HAREKET GEREÇLERİ İLE DİĞER DESTEK ALETLERİNİN
TAŞINMASI, ÜCRET VE UÇUŞ BİLGİLENDİRME YAPILMASI, REHBER KÖPEKLERİN
TAŞINMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
SHT-ENGELSİZ Talimatının Ek-1 Diğer Düzenlemeler başlığının 3.maddesi kapsamında; Engelli ve
Hareket kabiliyeti kısıtlığı bulunan kişilere ait temel hareket gereçleri ve diğer gerekli destek aletlerinin hava
aracına taşınmasında yer hizmet kuruluşunca gerekli kolaylık sağlanır.
Bu aletlerin taşınmasından dolayı herhangi bir ücret talep edilmez.
Rehber köpeklerin havaalanında ve kabinde taşınmasını izin verilir.
Uçuş ile ilgili gerekli bilgiler erişebilir formatlarda kendisine iletilir.
41- HAVA ARAÇLARINDA BRAİLLE ALFABESİ VE GÜVENLİK KARTLARI
BULUNDURULMASI / OTURMA DÜZENİN SAĞLANMASI / UÇAĞA ALINMASI VE
İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Hava Yolu Taşıma Şirketlerince; Hava araçlarında Braille alfabeli güvenlik kartları bulundurulur, uçak
tipine göre gösterilen tanıtım filmleri işaret dili ve sesli uyarılar ile benzeri hizmet kolaylıkları sağlanır.
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Hava araçlarında engelli yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oturma düzeni sağlanır.
Engelli yolcular havayolu prosedürü gereği uçağa en önce ya da en son alınabilir.
Talep olması halinde öncelik engelli yolcular için sağlanmalıdır.
Terminaldeki oturma alanları ihtiyaca cevap verebilecek şekilde terminal işletmecisi tarafından sağlanır.
42-UÇAK TİPİNE GÖRE ENGELLİ YOLCULARIN TAŞINMASI
Hava Taşıma şirketince hazırlanacak prosedürde uçak tipine göre engelli yolcu taşıma konusuna ayrıca
yer verilir.
43-ENGELLİ YOLCULARIN YARDIM HAKKI
SHT-ENGELSİZ Talimatı kapsamında;










Terminal İşletmecisi, Yer hizmet kuruluşu, hava yoluyla seyahat etmek üzere havaalanına gelen
engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin uçağın kalkış saatinden en az 48 (kırk sekiz) saat
öncesinden yardım talebini ilgili hava taşıma işletmesine bildirmiş olması koşuluyla SHTENGELSİZ talimatının ek-1 de belirtilen yardımları ve diğer düzenlemeleri sağlar. Gidiş ve
dönüş seferinin aynı anda ve aynı hava taşıma işletmecisinden biletlemesi halinde dönüş seferi
için ayrıca talep aranmaz. Yardım hakkı refakatçileri ve rehber köpekleri de kapsar.
Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişi taşıma işletmesi tarafından elektronik yöntemlerde dahil
olmak üzere önceden yazılı olarak bildirilen tarihte veya herhangi bir saat bildirilmemiş ise ilan
edilen kalkış saattin den en geç 1 saat önce check-in noktasında veya 1,5 saat önce yardım
noktasında hazır bulunur.
Terminal işletmecisi veya yer hizmet kuruluşu ilk maddeye uygun olarak zamanında yardım
talebinde bulunulmayan ve seyahat etmek üzere havalimanına gelen engelli veya hareket
kabiliyeti kısıtlı kişilerin SHT-ENGELSİZ talimatının ek-1 inde belirtilen yardımlar ve
düzenlemelere ilişkin konulardan ihtiyaç duyduklarını zaman ve imkan dahilinde sağlar.
Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişinin bir hava alanından transit olarak geçmesi veya bilet
aldığı seferden başka bir sefere aktarılması durumlarında havaalanı işletmecisi ve yer hizmet
kuruluşu hizmet faaliyetleri doğrultusunda kişinin ek-1 talimatta belirtilen yardımlar ve diğer
düzenlemelere ilişkin konulardan ihtiyaç duyduklarını sağlar.
Havaalanı terminal işletmecisi ve yer hizmet kuruluşu ek-1 talimatta belirtilen yardımları ve
diğer düzenlemeleri engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin özel ihtiyaçlarına uygun
şekilde ve ek ücret rapor/belge vs. talep etmeksizin sağlar.

“Bu prosedürün 25 den 42. maddeye kadar olan maddeleri SHT-ENGELSİZ talimatı
doğrultusunda; Yer hizmet kuruluşu ve hava taşıma şirketlerini kapsamakta olup, bu maddelerin
uygulanmasından terminal işletmecisi olarak sorumluğumuz bulunmamakta olup, işletmemiz için
hazırlanan prosedüre yolcu bilgilendirilmesi amacıyla yer verilmiştir.”
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44-GİDEN YOLCU HİZMET AKIŞ ŞEMASI
Yolcunun Taksi, Otobüs ile Gelişi

Yolcunun Kendi Aracı Gelişi
Engelli Otoparkı/Otopark alanı

İndirme Noktası

Tlf ve Yardım Çağrı Noktası

Tlf. ve Yardım Çağrı Noktası

Engelli Asansörü /Yürüyen Merdiven

Giden Yolcu Katı Hissedilebilir Yolu Takip

Terminal İşletmecisi
(YDA)

Güvenlik Kontrol Noktası
İnfo/Danışma
Yerhizmet krlş. Refakat/Asistan
Check-in
Güvenlik/Pasaport Kont Geçişi

Yer Hizmet Kuruluşu
Çağrı

Sosyal İhtiyaçlar
Boarding Kapısı
Uçağa Bindirme
Havayolu/Koltuk
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45- GELEN YOLCU HİZMET AKIŞ ŞEMASI
Havayolu/Koltuk

Yerhizmet krlş. Refaka/Asistant
Vize Satış Noktası
Pasaport Kont Geçişi
Bagaj Alım
Yer Hizmet Kuruluşu
Çağrı

Kayıp Eşya
Bagaj Alım
İnfo/Danışma

Terminal İşletmecisi
(YDA)

Gümrük Kontrol
Sosyal Hizmetler
Otopark/Yolcu Karşılama

TUR Operatörü/Transfer

Otobüs/Taksi

46-HİZMETLERİN GERÇEKLEŞTİRME SÜRESİ
Engelli yolculara gerek işletmemizce direkt olarak sunulan alt yapı hizmetleri, gerekse koordine edilen
hizmetlerin sunulmasında dair hizmetlerin, performansı izlemek maksadıyla aşağıdaki hususlar eksiksiz olarak
sağlanmalıdır.
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 Giriş kontrol noktasına gelen engelli yolcuların güvenlik görevlilerinden yardım talep etmesi halinde.
Yolcu en fazla 3 dakika içerisinde Danışma veya Yer hizmet kuruluşuna yönlendirilir.
 Danışmaya engelli yolcu yardım noktasından gelen çağrılar 1 dakika içerisinde ilgili yer hizmet
kuruluşuna bildirilir.
 Danışma birimine gelen yolcuların yer hizmetleri kuruluşuna yönlendirilmesi en geç 5 dakikada
tamamlanır. tüm engelli yolcuların başvurularında “Engelli Yolcu Hizmeti Formunu” düzenlenir.
 Otomasyon görevlilerince acil durum çağrı sinyali alındığında Operasyon Süpervizörüne 20 saniye
içerisinde bildirilir. Devamında ise kayıt formu düzenlenerek imzalanır.
 Güvenlik kontrol noktasından engelli yolcu geçişleri öncelikli olup normal şartlarda 3 dakika içerisinde
güvenlik kontrol noktasından geçişi sağlanır.
 Pasaport kontrol noktasından geçişlerde engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular öncelikli olup,
normal şartlarda 2 dakika içerisinde geçişi sağlanır.
 Entegre Yönetim Temsilcisine tarafından tüm kayıtların tutulmasını sağlayıcı veri oluşturulur
 İdari İşler Müdürlüğünce 3 ayda bir SHGM’ye ayda 1 DHMİ Başmüdürlüğüne raporlama yapılır
 Şikayet kutusu veya web sitesine yapılan şikayet ve önerilere 15 gün içerisinde geri bildirim yapılır
 SHGM ve DHMİ tarafından engellilere yönelik istenilen aylık istatistik kayıtlar Operasyon
Müdürlüğünce her ayın sonunda toplanarak Entegre Yönetim Temsilcisine ve İdari İşler Müdürlüğüne
iletilir. İdari işler müdürlüğünce 3 iş günü içerisinde ilgili kurumlara bildirimler yapılır.
 Engelli yolcu şikayet ve öneri kutuları en geç 2 haftada 1, DHMİ Nöbetçi Müdürlüğü ve YDA
Operasyon Süpervizörü tarafından birlikte açılır.
47-ENGELLİ YOLCU ŞİKAYET VE ÖNERİLERİ
Havalimanı Terminal işletmecisi olarak dış hatlar terminal binası ile genel havacılık (CIP)
terminallerinde toplam 9 adet engelli yolcu şikayet ve öneri kutusu konulmuştur. Şikayet ve öneri kutuları
işletmemiz entegre yönetim temsilciliğince haftalık olarak açtırılmakta, çıkan şikayet öneriler işletmemizle ilgili
ise DİF formu düzenlenerek ilgili departmana gönderilmekte, şayet işletmemiz dışında hava yolu şirketi ya da
yer hizmet kuruluşu ile ilgili alınan formlar ise gereği yapılmak üzere üst yazı ile gönderilmektedir.
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48-ACİL DURUM PANİK BUTONU
İşletmemiz dış hatlar terminal binası ile genel havacılık (CIP) terminali engelli WC lerde acil
durumlarda kullanılmak üzere bu prosedürün 8. sayfasında liste halinde verilen WC lerde acil durum panik
butonu bulunmaktadır.
Herhangi bir acil durumda yolcunun bu butonu kullanması halinde çağrı işletmemiz otomasyon
sistemleri odasına çağrı numarası ile birlikte düşmektedir.









Çağrıyı alan otomasyon görevlisi anında durumu operasyon süpervizörüne telsiz veya telefonla
bildirecek, sonrasında kayıt tutacaktır.
Operasyon süpervizörü durumu anında sağlık ekiplerine bildirerek çağrı alınan WC mahalline
yönlendirecektir.
Aynı zamanda operasyon süpervizöründe bulunan engelli WC anahtarı ile operasyon memuru
ya da Teknik Süpervizörlük yönlendirilecektir.
Sağlık ekibi ile operasyon memuru belirtilen WC ye mastır anahtarla açmak suretiyle girilecek,
Duruma göre sağlık ekibi ilk müdahalesini yapacak, ihtiyaç halinde ilgili ambulansla en yakın
sağlık kuruluşuna sevk edilecek,
Çağrı alınan WC butonu operasyon memuru tarafından kapatılacak,
İdari İşler müdürlüğünce hazırlanan WC mahal listesi Operasyon, Teknik, Otomasyon ve
Sağlık ekiplerine verilerek olası müdahalede enseri şekilde ilgili alana ulaşılması için,
Zaman zaman YDA üst yönetimin bilgisi dahilinde sistemin çalışıp çalışmadığı idari işler
müdürlüğü koordinesinde test edilecektir.

49-PERSONEL EĞİTİMLERİ
İşletmemizde engelli yolcu hizmetlerinde yer alan personele;
 Engellilerin Eşitliği,
 Engellilik bilinci,
 Engellilere davranış biçimleri,
 İşaret dili vb. eğitimler aldırılır.
Personel değişikliği gibi durumlarda bu eğitimler tazelenir. Eğitim sertifikaların bir sureti insan
kaynakları müdürlüğünde bulunan eğitim dosyalarında muhafaza edilir.
50-PROSEDÜRÜN ONAY VE YAYINLANMASI
Bu prosedür Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce onaylanır, onaya müteakip uygulamaya konularak
işletmemiz web sitesinde yayınlanır. Ayrıca onay sonrası havalimanında faaliyet gösteren engelli yolcu
hizmetlerinde yer alan tüm kuruluşlara ve Mülki İdare Amirliği ile DHMİ Başmüdürlüğüne bilgi için dağıtım
yapılır.
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