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İstikbal göklerdedir.



Havacılık Tarihi

■ Havacılık tarihi, insanlığın ilk günlerindeki ilkel uçuş denemeleri ve 17 Aralık 1903’te 

Wright Kardeşlerin ilk havadan ağır motorlu uçuşu yapması da dahil olmak üzere 

insanlı uçuşun gelişiminin tamamıdır.



■ 1010 yılında, Farablı İmam İsmail Cevheri’nin uçma denemesi: İsmail Cevheri,

Gazneliler döneminde doğmuş, İlahiyat, Edebiyat, Fizik, Tabii Bilimler ve

Matematikle ilgilenen Türk bilginidir. Çeşitli çalışmalardan sonra, kendi yaptığı kapı

benzeri kanatları kollarına bağlayarak Nişabur Ulucamii üzerinden kendini boşluğa

bırakmış. İsmail Cevheri bu uçuş girişiminde hayatını kaybetmiş ve bilinen ilk Türk

hava şehidi olmuştur.



■ Ibn Firnas

■ Abbas ibn Firnas yada Abbas Kasım ibn Firnas (bilinmiyor-887 M.S.) Endülüslü ilim ve teknik
adamı.

■ MS. 9. yüzyılda Endülüs Emevi Devleti vardı. O zamanlar Bağdat ve Kordoba devrin ilim ve
kültür merkeziydi. 822 yılında II.Abdurrahman tahta geçti ve yetenekli kişileri toplamaya
başladı.

■ 852'de gözüpek bir adam, Armen Firman, Kordoba'da bir kuleden uçmaya karar verdi. Dev bir
kanat benzeri pelerin kullanıyordu ve ilk denemesinde yere çakıldı. Bir çok yara, hasarla
kurtuldu, genç İbn Firnas onu gördü.

■ İbn Firnas bir çok alanda çalıştı, kimya, fizik, astronomi okudu. Astronomi tabloları hazırladı, şiir
yazdı, el-Makata adlı saati tasarladı. Kumdan cam imalatını icad etti ve gezegenlerin ve
yıldızların hareketini temsil eden bir daire zinciri geliştirdi. Ayrıca kaya kristallerini kesme
yöntemini geliştirdi. O zamana kadar sadece Mısırlılar kristal kesmeyi biliyordu.

■ 875'te ibn Firnas yeni bir planör inşa etti ve kendini kuleden roket gibi fırlattı. Uçuş büyük
oranda başarılı idi ve kalabalık bir insan grubu tarafından izlendi. Ancak, inişi biraz sert oldu,
sırtını incitti. Planörün kuyruk kısmında yeterli önlem almadığı söylendi, manevra için kuyruğu
yeterli tasarlamamıştı. Bundan 12 yıl sonra öldü.

■ Philip Hitti "Arap Tarihi"nde şöyle der: "İbn Firnas insanlık tarihinde ilk defa bilimsel uçma
girişiminde bulunan kişidir.



Hezarfen Ahmed Çelebi, dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. Onyedinci

yüzyılda yaşadığı, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan Dördüncü Murad

zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında

Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir.



Füzeciliğin atası olan ünlü Türk bilim adamı Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılın başlarında

barut dolu haznesi bulunan bir basit hava roketi ile ilk kez havalanmayı başarmıştır. Uçuş

1633 yılında dönemin Osmanlı padişahı IV. Murat’ın kızının doğum günü kutlamalarında

sergilenmiştir. Lagâri Hasan Çelebi ‘nin yaklaşık 300 metre kadar havalandığı ve 20

saniye boyunca havada kaldığı ölçülmüştür. Kendisine bağlı bulunan kanatlar sayesinde

Boğaziçi’ne oldukça yumuşak bir iniş yapmıştır.



Wright Kardeşler; 1903’de ilk motorlu uçakları olan Flyer 1’in yapımını tamamladılar.

Orville Wright 17 Aralık 1903 sabahı bu uçakla düz bir yüzeyden, uçağın motoru dışında

herhangi bir kalkış düzeneği olmadan havalanarak havacılık tarihinin motorlu ve

denetimli ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirdi.



Alberto Santos-Dumont 1906 yılının 13 Eylül’ünde Avrupa’da halka açık bir uçuş yaptı. Bir

kanat, elevator ve eğik kanat kullandı ve 221 metrelik bir mesafeyi katetti. Bu uçağın

herhangi bir karşı rüzgar ve kalkış için bir mancınık gerektiriyor olmamasından ötürü,

bazıları bu uçuşu ilk motorlu uçuş saymaktadırlar.



Henry Farman ve John William Dunne adlı iki İngiliz mucit de ayrı ayrı motorlu uçuş

üzerinde çalışıyorlardı. Ocak 1908’de Farman, her nekadar bu zamana kadar daha

uzun mesafeli uçuşlar yapılmış olsa da, 1 km’den daha uzun uçuş yaptığı bir makina

ile Grand Prix d’Aviation ödülünü kazanmıştır. 14 Mayıs 1908’de Wright Kardeşler ilk

2 kişilik uçuş olarak kabul edilecek olan uçuşu Charlie Furnas’ı yolcu alarak yaptılar.



 8 Temmuz 1908’de Thérèse Peltier, İtalya Milano’da,

Leon Delagrange ile yaklaşık 200 m uçarak ilk yolcu

olarak uçan kadın olmuştur.

 Orville, Virginia’daki Fort Myer’de, iki kişilik uçağını

askeri olarak test ederken uçak çakılmış ve bunun

neticesinde Thomas Selfridge motorlu bir uçuşta ölen

ilk insan olmuştur.



 Bayan Hart O. Berg, 1908’in sonlarına doğru Le Mans

Fransa’da Wilbur Wright ile bir uçakta yolcu olarak

uçarak yolcu olarak uçan ilk Amerikalı kadın olmuştur.

 22 Ekim 1909’da Raymonde de Laroche, havadan

ağır motorlu bir uçağı kullanan ilk kadın oldu. Aynı

zamanda dünya üzerinde pilotluk lisansı alan ilk

kadın da oldu.



Uçaklar neredeyse icad edilir edilmez askeri hizmete de dahil edildiler. Uçakları askeri

amaçlı kullanan ilk ülke Bulgaristan olmuştur ve uçaklarıyla Osmanlı cephelerinde keşif

yapmak için 1. Balkan Savaşında (1912-1913) kullanmışlardır. Uçakların, saldırı, savunma

ve keşif amaçlı olarak gerçek anlamda kullanıldığı ilk savaş I. Dünya Savaşı olmuştur.



Ticari Havacılık, II. Dünya Savaşı’ndan sonra eski askeri uçakları kullanarak insan ve

eşya taşımacılığı yapılarak gelişmeye başladı.

De Havilland Comet, İngiliz De Havilland şirketi tarafından “dünyanın ilk jet motorlu

yolcu uçağı” olarak lanse edilen ve ilk uçuşunu 1949 yılında ve ilk ticari uçuşunu

Mayıs 1952’de yapan yolcu uçağıdır.



1961 yılında, gökyüzü insanlı uçuş için artık

bir sınır oluşturmaktan çıktı ve Yuri Gagarin

dünyadan ayrılıp, 108 dakikalık bir yörünge

uçuşunu yapmıştı bile. Bu aşama, 1957

yılında Sputnik 1’in Sovyetler Birliği

tarafından uzaya fırlatılmasıyla başlamış

olan uzay yarışını hızlandırdı.



Birleşik Devletler, buna yanıtı Merkür uzay kapsülü ile Alan Shepard’ı bir yörünge altı uçuş için 

uzaya göndererek verdi. Aloutte 1’in 1963 yılı da uzay gönderilmesiyle Kanada uzaya bir uydu 

gönderen üçüncü ülke oldu. ABD ve SSCB arasındaki bu uzay yarışı, insanoğlunun 1969 yılında 

aya inmesiyle insanlı uçuşun doruk noktasına ulaşmasına neden oldu.



Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuruluşu: 1910 Yılı Ocak ayında Harbiye Bakanı ve Genel Kurmay 

Başkanı görevine gelen Mahmut Şevket Paşa’nın emri ve Genel Kurmay 2. Şubesinde 

görevli Kurmay Yarbay Süreyya Bey’in(İlmen) girişimleri üzerine 1911 yılı içerisinde pilot 

yetiştirme ve uçak alımı çalışmaları başlatıldı.



ULUSLAR ARASI 

SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTLERİ



SEKTÖRÜN KURMUŞ OLDUĞU ULUSLARARASI SİVİL 
HAVACILIK ÖRGÜTLERİ

International Air Transportation Association

(ULUSLAR ARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ)

Airports Council International

(ULUSLAR ARASI HAVAALANLARI KONSEYİ)

Association of European Airlines

(AVRUPA HAVAYOLLARI BİRLİĞİ) 



DEVLETLERİN KURMUŞ OLDUĞU ULUSLARARASI SİVİL 
HAVACILIK ÖRGÜTLERİ

International Civil Aviation Organization

(ULUSLAR ARASI SİVİL HAVACILIK BİRLİĞİ)

European Aviation Safety Agency

(AVRUPA SİVİL HAVACILIK EMNİYET AJANSI))

European Civil Aviation Conference

(AVRUPA SİVİL HAVACILIK KONFERANSI)



Eurocontrol 

(AVRUPA HAVA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ ÖRGÜTÜ)

Federal Aviation Administration

(FEDERAL HAVACILIK KURULU)

Joint Aviation Authorities

(AVRUPA SİVİL HAVACILIK OTORİTESİ)



ICAO
(International Civil Aviation Organization)

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 7 Aralık 1944 tarihinde Sivil Havacılık Antlaşması’nın 

imzalanmasıyla kurulmuştur. ICAO, Birleşmiş Milletlere bağlı hava taşımacılığı ile ilgili 

uluslar arası standartları ve güvenlik emniyet ve verimlilik için gerekli olan düzenlemeleri 

ve anlaşmaya taraf 191 ülke arasındaki sivil havacılık ile ilgili her konuda aracılık görevini 
üstlenen bir kuruluştur. 



ICAO Birleşmiş Milletler’in bir kuruluşudur. Merkezi Kanada’nın 
Montreal şehridir. ICAO ‘nun üyeleri Devletler ve Hükümetler’dir.

Faaliyetleri, havacılığın teknik yönleridir. ICAO’nun kabul ettiği 3 

fonksiyonu vardır:

■ Ticaret

■ İşletme

■ Teknik



■ Chicago Sözleşmesi olarak da anılan anlaşmanın giriş
bölümünde belirtilen amacı; uluslararası sivil
havacılığın emin ve düzenli bir şekilde geliştirilmesidir.



■ Yukarıda belirtilen esas amaca ulaşılmasını teminen
"Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO'nun kurulması
öngörülmüş; daimi yapı oluşturulana kadar, PICAO
(Permanent ICAO) adıyla çalışma şekli benimsenmiştir.
PICAO'nun 20 ay faaliyeti sonrasında, ICAO 4 Nisan 1947'de
resmi olarak faaliyete geçmiş ve Kanada Hükümeti'nin daveti
üzerine kuruluş merkezi için Montreal seçilmiştir.



■ ICAO'nun giderleri esas olarak, üye ülkelerin katkı payları ile
karşılanmaktadır.

■ Türkiye 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanun ile anılan
anlaşmaya taraf olmuştur. Bugün itibariyle ICAO'ya üye olan ülke
sayısı 191'e ulaşmıştır.



AMAÇLARI 

■ Chicago Konvansiyonu'nun 44. maddesinde belirtilen
ICAO'nun amaçları aşağıda özetlenmiştir;

– Bütün dünyada uluslar arası sivil havacılığın emin ve düzenli gelişmesini
sağlamak,

– Barışsever amaçlar için hava araçları gelişimi ve işletilmesini desteklemek.



■ Uluslar arası Sivil Havacılık için hava koridorları,
havaalanları ve seyrüsefer kolaylıklarının gelişmesini
sağlamak,

■ Dünya halkının emin, düzenli, yeterli ve ekonomik
hava ulaşımına olan ihtiyacını karşılamak,

■ Taraf ülke haklarının tam olarak korunması ve
ülkelerin her birine uluslar arası havayolu işletmeciliği
konusunda uygun imkan sağlanması,



■ Taraf ülkeler arasında hiçbir fark gözetmemek,

■ Uluslar arası hava seyrüseferinde uçuş emniyetini garanti altına almak,

■ Genel olarak, Uluslar arası Sivil Havacılığa ait tüm konuların gelişimini
sağlamak.



ICAO'NUN ESAS YAPISI VE BİRİMLERİ

■ ICAO'nun esas yapısı, hükümran yapı olan Genel Kurul ve
yönetici yapı olan Konseyden oluşmaktadır.



GENEL KURUL 

■ Genel Kurul, tüm üye ülkelerin katılımına açık olarak her üç yılda
bir toplanmaktadır.

■ Genel Kurulda, son üç yıllık faaliyetler itibarıyla idari, teknik,
ekonomik ve hukuki konulardaki tüm çalışmalara ilişkin
gelişmeler gözden geçirilmekte, sivil havacılık alanındaki son
gelişmeler de göz önünde bulundurularak, bir sonraki dönem
yapılacak çalışmalara yönelik kararlar alınmaktadır.



KONSEY

■ Yasama ve yürütme kurulu işlevi yapan Konsey, Genel Kurula
karşı sorumlu daimi bir yapı niteliğindedir. Konsey üyeleri Genel
Kurul tarafından 3 yıllık bir süre için seçilmekte olup, seçimlerde
sivil hava seyrüseferine olan katkı durumu ve bölgesel temsil
hususları dikkate alınmaktadır.



ICAO Konseyinin 36 üyeliği için üç kategoride seçim yapılmaktadır.

■ I. Kategori: Sivil havacılık alanında en ileri aşamaya erişmiş
ülkeler olarak nitelendirilmekte olup, bu kategoriden seçilen 11
ülke bir nevi daimi üyelik sıfatı kazanmıştır. (ABD, Almanya,
Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya,
Kanada, Rusya Federasyonu.)



■ II. Kategori: Sivil havacılığa önemli katkıda bulunan 12 ülkeden
oluşmaktadır. Bazı ülkeler sürekli, bazıları ise bölgesel rotasyon
grupları adına seçilmektedir.( Arjantin, Avusturya, Finlandiya,
Güney Afrika, Hindistan, İspanya, Kolombiya, Meksika, Mısır,
Nijerya, Singapur, Suudi Arabistan)



■ III. Kategori: İlk iki kategoriye girmeyen ülkeler arasından bölgesel
temsil dikkate alınarak seçilen 13 ülkeden oluşmaktadır. Bu
kategoride, genelde bölgelerin aday gösterdiği ülkeler ile rotasyon
grubuna tabi ülkeler seçilmektedir.( Endonezya, Etiyopya, Gana,
Güney Kore, Honduras, Kamerun, Lübnan, Macaristan,
Mozambik, Pakistan, Peru, St. Lycia, Şili, Tunus)



BÖLGESEL OFİSLER 

ICAO'nun dünya çapında 7 bölgesel ofisi mevcut olup,
bunlar aşağıda belirtilmiştir:

Asya ve Pasifik Ofisi (Bangkok)

Doğu ve Güney Afrika Ofisi (Nairobi)

Avrupa ve Kuzey Atlantik Ofisi (Paris)



Orta Doğu Ofisi (Kahire)

Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler Ofisi (Meksika)

Güney Amerika Ofisi (Lima)

Batı ve Orta Afrika Ofisi (Dakar)

Türkiye, Paris'te bulunan Avrupa ve Kuzey Atlantik Ofisi
kapsamında yer almaktadır.





IATA
■ IATA; emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek

amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba'da
kurulmuştur. Kuruluşunda IATA'nın sadece 31 ülkeden 57 üyesi vardı. Şimdi
ise dünya genelinde 140 ülkeden 270'in üzerinde üyeye sahiptir. Modern
IATA, ilk uluslararası tarifeli uçuşun yapıldığı, 1919 yılında kurulan
"International Air Traffic Association"un devamıdır..



■ İlk eski IATA, küçük ölçekli olarak başladı ve yavaş yavaş
büyüdü. 1939 yılında Pan America’nın katılımına kadar katılım
Avrupa havayolları ile sınırlı idi. 1945 sonrası IATA daha
sistematik bir organizasyon ve daha geniş bir altyapı ile dünya
genelindeki sorumluluklarını yerine getirdi.



GENEL SORUMLULUKLARI

■ Tüm dünya insanlarının yararı için güvenli, düzenli ve ekonomik hava
ulaşımının yaygınlaştırılması, hava ticaretinin geliştirilmesi ve bu
konularla ilgili sorunların üzerinde çalışılması,

■ Doğrudan veya dolaylı olarak uluslararası hava ulaşım hizmeti ile
ilgilenen hava ulaşım girişimleri arasında işbirliği ortamları
hazırlamak,

■ Yeni oluşturulmuş Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO -
International Civil Aviation Organization) ve diğer uluslararası
organizasyonlarla ile işbirliği kurmak.



BÜYÜME ve GELİŞME

■ Uluslararası hava ulaşımı, 1945’li yıllardan 1973 yılındaki petrol krizine
kadar iki basamaklı değerlerle büyümüştür. Bu gelişme daha yüksek
hızlara, daha büyük boyutlara ve daha düşük maliyetlere yol açmış ve
sonuç olarak daha düşük ücretler ortaya çıkmıştır. İnsanların reel
gelirlerinin ve tatil için harcamak istedikleri zamanın artması hava
ulaşımına olan talepte bir patlama yaşanmasına neden olmuştur.



■ Doğal olarak hava ulaşımındaki artan talep IATA’nın
faaliyetlerinde artışa neden olmuştur.



■ 1955’e kadar, zehirli, yanıcı ve korozif malzemelerin hava ulaşımı
tamamen yasaktı. Ardından IATA bu malzemelerin güvenli olarak
taşınabilmesi amacıyla Tehlikeli Maddeler Kurallarını oluşturdu.
Tehlikeli Maddelerin taşınması bir yılda 500 milyon Amerikan
Dolar’lık bir iş haline geldi. 10 yıl sonra, Canlı Hayvan Taşımacılığı
Kuralları hayvanların hava ulaşımı ile nasıl taşınabileceğini
düzenledi.



■ IATA’nın en önemli amacı, havayolu hizmetini geliştirerek, maliyetlerin
azaltılmasını sağlamaktı. Yolcu ücretleri, havaalanı kullanma ve hava
seyrüsefer hizmetleri ücretleri 1960 ve 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır.
IATA’nın görevi bu ücretlerin etkilerini minimize etmek ve bu
ücretlerin sadece gerektiği gibi tesisler için alındığının, ve verimlilik
gelişmelerinin maliyet projeksiyonlarına yansıtıldığından emin
olunmasını sağlamaktadır.



■ I. Dünya Savaşı sıralarında kurulan ve değişen, gelişen dünya ulaşımı ve ticaretini
fiziksel iletişimin mimarı bir kuruluş olan IATA günümüzde de önemli bir yer
işgal etmektedir.

■ IATA dünyanın en büyüklerini de içine alan ortalama 270 havayolu şirketini bir
araya getirmiştir. Bu havayolu şirketlerinin uçuşları tüm dünyadaki toplam tarifeli
hava trafiğinin %98ini oluşturmaktadır.

■ Günümüzde dünya genelinde, 81.000 IATA acentesi ve IATA’nın sağladığı acente
eğitim kurslarına katılan 135.000 öğrenci bulunmaktadır.



EUROPEAN CIVIL AVIATION CONFERENCE 
(ECAC)

■ Ülkemiz, ICAO'nun yanı sıra, Avrupa ülkeleri arasındaki havacılık
faaliyetlerini düzenleyen Avrupa Sivil Havacılık Konferansı'nın da üyesidir.
Kısa adı ECAC olan bu kuruluş, ICAO'nun personel desteği altında ayrı bir
bütçeyle, bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

■ 1955 yılından beri faaliyetlerini sürdüren bu Kuruluşa 32 Avrupa ülkesi
üyedir.



■ Avrupa Sivil Havacılık Konferansı emniyetli, etkili ve kaliteli Avrupa
Hava Taşımacılık sisteminin sürekli gelişimine katkıda bulunmayı
amaçlar.

■ ECAC; Üye ülkeler arasında sivil havacılık uygulama ve
politikalarının uyumlu olması.

■ Üye ülkeler ve diğer ülkeler arasında politik sorunların giderilmesine
katkıda bulunur.



■ ECAC, ICAO ve Avrupa Konseyi ile yakın temastadır, Avrupa
Birliği ile aktif iş birliği içindedir.

■ Avrupa Sivil Havacılık Konferansı tartışma ve karar alma
aşamasında Avrupa'daki Ulaştırma Bakanlıklarına öneriler sunar.



■ ECAC'ın, en üst çalışma organı, Ulaştırma Bakanları Toplantısı olup,
takiben Genel Müdürler Toplantısı gelmektedir. Aşağıda belirtilen
konulardaki çalışmalar, çeşitli alt çalışma grupları ile yürütülmektedir.

■ Avrupa'da hava taşımacılığının serbestleşmesi,

■ Avrupa Hava Sahasındaki trafik artışına karşın düzenlemeler,

■ Atlantik aşırı uçuşlara ilişkin düzenlemeler.



■ Charter taşımacılığına ilişkin düzenlemeler,

■ Çevre korumasına ilişkin düzenlemeler (Hava aracı gürültüleri,
motor gazları v.b.)

■ Ortak bir Avrupa Pilot Lisansı düzenlemesi,

■ Hava taşımacılığında uçuş kuralları ve emniyetinin geliştirilmesi,

■ Hava taşımacılığına yönelik kanun dışı eylemlerin önlenmesi,

■ Diğer Dünya ülkeleri ile ilişkilerin düzenlenmesi.





European Aviation Safety Agency
(EASA) 

■ Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Avrupa
Birliği'nin sivil havacılık güvenliği çerçevesinde
oluşturduğu ve 2010 itibariyle JAA'nın (Joint Aviation
Authorities - Müşterek Havacılık Otoriteleri) yerini alan
girişimidir.

■ EASA, 15 Temmuz 2002 tarihinde hizmete geçmiş ve
Avrupa hava sahasıyla ilgili bir güvenlik kurumudur.
Merkezi Almanya’nın Köln şehrindedir ve tüm üye
uluslardan yaklaşık 300 görevli çalıştırmaktadır.



■ A.B.D´de bulunan FAA gibi görevi Avrupa hava sahası içinde, geniş
anlamda hava ve havacılıkla ilgili her türlü uçak, uçuş, üretim, müdahale,
etkinlik ve geçerli güvenlik mevzuatların takibi ve uygulanmasını kontrol
edip, Avrupa´da havacılık güvenliğini sağlamaktır.



Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü 
(EUROCONTROL)

Amacı Avrupa hava trafik yönetimini geliştirmek olan uluslararası 
bir örgüttür. Merkezi Brüksel'de bulunan örgütün şu anda 37 üyesi 
bulunmaktadır.

Eurocontrol devletler, seyrüsefer hizmet sağlayıcıları, sivil ve askeri 
kullanıcılar, havaalanları, havacılık endüstrisi, profesyonel örgütler 
ve diğer ilgili Avrupa kuruluşlar ile işbirliği içinde; kısa, orta ve 
uzun dönem Avrupa hava trafiği stratejileri planlamakta, 
geliştirmekte ve koordine etmekte olan Eurocontrol’ün birincil 
amacı Avrupa Hava Trafik Sistemini geliştirmektir. 



■ Eurocontrol ulusal otoriteler, hava seyrüsefer hizmet tedarikçileri ,
sivil ve askeri hava sahası kullanıcıları, havaalanları, profesyonel
organizasyonlar ve bağlantılı Avrupa Enstitüleri ile ortak çaba
gerektiren hareket planları ve Avrupa hava trafik yönetim
stratejilerinin uygulanması için planlama yapar, koordine eder ve
gelişmesini sağlar.



■ Ana aktiviteleri seyrüsefer hizmet operasyonları, stratejik ve taktiksel
yönetim, hava kontrolör eğitimi, hava sahalarının bölgesel denetimi,
yeni ve güvenli teknoloji ve prosedürlerin geliştirilmesi ve de hava
seyrüsefer ücretlerinin toplanmasıdır.



EUROCONTROL’UN HEDEFLERİ

■ Gerekli ölçüde kullanılan hava trafiği sahasının
artırılması ve Avrupa hava trafik yönetimi sisteminin
optimum değerde kullanılması ve yürütülmesi,

■ Ulaşım ve havayolları kanunlarının 2000 yılı sonrası
stratejisi ile destekleyerek hava trafik yönetimini
güçlendirmek,

■ Uyduya bağlı seyrüsefer sistemlerinin dizaynında ve
uygulanmasında aktif bir rol ve katılım sağlamak.



■ Diğer Avrupa kuruluşları ile uyum ve işbirliği içinde
olmak,

■ Hava trafik yönetimi performansının tanıtımı ve
amaçlarını gözden geçirmek,

■ Hava trafik yönetiminin gereksinimleri ve değişkenlikleri
etkileyen güvenlik ve uyum çalışmalarını geliştirmek.



Çoğunluğun oylamaya dayalı daha etkili kararlar alınmasını
sağlayacak bir metot oluşturmak,

Havayolu kullanıcıları ve havayollarını ilgilendiren konularda
temsilcilikler kurmak ve bunun sistematik olarak uygulanmasını
sağlamak,

 Sivil ve Askeri otoriteler arasındaki işbirliğini güçlendirmek.

Türkiye Eurocontrol’e üyedir.



JOINT AVIATION AUTHORITY (JAA)

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) yavaş yavaş JAA'nın
tüm yetkilerini ve görevlerini üstlenmektedir.

 JAA emniyet düzenleyici standartlar ve prosedürlerin
uygulanması ve geliştirilmesinde işbirliği anlaşmasına varmış
belirli sayıdaki Avrupa devletinin, sivil havacılığı düzenleyici
otoritelerinin temsil edildiği, Avrupa Sivil Havacılık
Konferansının (ECAC) bir birleşik yapısıdır. Bu işbirliğinin amacı,
yüksek ve sabit bir emniyet standardı ve Avrupa’daki rekabet için
uygun zemin yaratmaktır. Ayrıca diğer bir amacı da JAA
düzenlemelerinin, FAA düzenlemeleriyle uyumunun
sağlanmasıdır.



AMAÇLARI

■ Üye ülkeler içerisinde yüksek seviyede havacılık
emniyeti için düzenlemelerde işbirliğini sağlamak

■ Etkin bir havacılık sektörüne katkıda bulunmak için,
etkin bir emniyet sistemi uygulamak.

■ Üye ülkeler içerisinde eşit ve adil rekabet için, ortak
standartların uygulanmasına katkıda bulunmak.



■ Dünya çapında havacılık emniyetini geliştirecek JAA standart ve
sistemlerini uluslar arası işbirliği şeklinde geliştirmektir.

■ JAA, onaylama, sertifikasyon ve emniyet sağlama görevlerini, ulusal
otoritelerin sertifikalandırma ve lisanslandırma sorumluluğunu taşıyan
personelleriyle gerçekleştirir. JAA Ana merkezi, kural koyma işlemi,
uyum sağlama ve standardizasyon ve karar verme sisteminden
sorumludur.



JAA GÖREVLERİ

■ Havacılık personelinin lisanslandırılması, bakım, hava aracı
operasyonları, hava aracı dizayn ve üretimi konularında Birleşik
Havacılık Gereksinmelerinin (JAR) geliştirilmesi ve adaptasyonu,

■ JAR’ın uygulanması için yönetsel ve teknik prosedürlerinin işbirliği ve
aynı şekilde uygulanması,



■ Havacılık emniyet düzenlemelerinin uyumu konusunda, Avrupa’da
ana profesyonel uzmanlık merkezinin sağlanması,

■ Hizmetlerin ve ürünlerin ortak sertifikasyonu için prosedürler
oluşturulması,

■ Gereksinim ve prosedürlerin uyumluluğu konusunda, başta FAA
olmak üzere diğer emniyet düzenleyici otoriterle işbirliği yapılması.



Avrupa Havayolları Birliği
(Association of European Airlines – AEA)

■ 31 Avrupalı havayolları şirketinden oluşan bir birliktir. Birliğin amaçları üye
havayolları şirketlerini, gerek Avrupa Birliği içinde gerekse diğer kuruluşlara
karşı temsil etmektir.

■ Birliğin başlangıcı 1952'ye dayanır. Air France, KLM, Sabena Airlines ve
Swissair şirketlerinin öncülüğü ile kurulmuştur.

■ 2005 senesinde birliğe üye şirketleri toplam 346.475.239 yolcu taşımıştır.

■ THY da üyedir.



AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL (ACI)
(ULUSLAR ARASI HAVAALANLARI KONSEYİ)

Merkezi Cenevre’de bulunan havaalanı işleticileri mesleki birliğidir.

Ticari amaçlı olmayan organizasyon 170 ülkeden 1400 havaalanını
temsil etmektedir.

Havaalanları işleticileri ve ticari partnerleri arasındaki birlikteliği
oluşturmak, havaalanı işletmeciliğinin geliştirilmesi, üyeler arasında
ortak politikaların belirlenmesi için çalışmak ve havaalanı uzmanları
ve yöneticileri için gerekli bilgilerin yayınlanması konseyin amaçları
arasındadır.



Federal Havacılık Kurulu
(Federal Aviation Administration - FAA)

Federal Havacılık Kurulu ya da İngilizce resmî adıyla Federal Aviation 

Administration (FAA), ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir federal kuruluştur.



Federal Havacılık Kurulu
(Federal Aviation Administration - FAA)

■ Kurulun görevi, A.B.D hava sahası içinde, geniş anlamda hava ve havacılıkla ilgili her 

türlü uçak, uçuş, üretim, müdahale, etkinlik ve geçerli güvenlik mevzuatların takibi 

ve uygulanmasını kontrol edip, A.B.D ´de hava güvenliğini sağlamaktır.



Federal Havacılık Kurulu
(Federal Aviation Administration - FAA)

■ 23 Ağustos 1958´de A.B.D Kongresi tarafından kurulup bu alanda ana kurum 

olarak atanmıştır. O güne kadar görev yapan CAA (Civil Aeronautics Administration) 

ve AMB (Airways Modernization Board) kurumları bu kurum altında toplanmışlardır.


