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ABSTRACT 

The interest in environmental issues around the world has increased due to the increase 
in global warming and the expansion of the openness in the ozone layer after the 
increase in greenhouse gas emissions caused by developed countries. Within this 
scope, efforts to prevent climate change and its damages on a global scale, The Kyoto 
Protocol (Kyoto Protocol), which came into force in 2005 under the leadership of the 
United Nations and with the participation of developed countries, is taken as the basis.  

Turkey, the European Union harmonization process within the framework of the 
environment and so on. makes its own arrangements based on EU norms. 

Tourism, which is the locomotive sector of the Turkish economy, and its integral part, 
are in a position to be extremely sensitive about the environment in air transportation. 

In the study, the civil aviation and environmental studies, are described by giving 
examples from the world and Turkey. Based on this, in relation to the Green Airport 
Project and the Green Enterprise certificate, it is aimed to contribute to those who are 
interested in the subject by providing explanations based on what needs to be done. 
Keywordss: Tourism, Environment, Civil Aviation, Green Airport, Green Enterprise. 
JEL Code: 
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SİVİL HAVACILIK  SEKTÖRÜNDE YEŞİL İŞLETME ÇALIŞMALARI 
 

ÖZ 

Dünya genelinde çevre konularına olan ilgi, küresel ısınmanın artması ve özellikle 
gelişmiş ülkelerin neden olduğu sera gazı salınımlarındaki artış sonrasında ozon 
tabakasında meydana gelen açıklığın genişlemesi nedenleriyle artmıştır. Bu kapsamda 
küresel boyutta iklim değişikliği ve zararlarının engellenmesi çalışmaları, Birleşmiş 
Milletler Teşkilatının öncülüğünde ve gelişmiş ülkelerin katılımıyla 2005 yılında 
yürürlüğe giren Kyoto Protokolü (Kyoto Protocol) temel alınmaktadır.  

Türkiye, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde çevre vb. konularda AB normlarını 
esas alarak kendi düzenlemelerini yapmaktadır. 

Türk ekonomisinin lokomotif sektörü olan Turizm ve ayrılmaz parçası olan hava 
taşımacılığı çevre konusunda son derece hassas olunması gereken bir konumda yer 
almaktadırlar.  

Çalışmada, sivil havacılık ve çevre konusunda yapılan çalışmalar, Dünyadan ve 
Türkiye’den örnekler verilerek anlatılmaktadır. Buradan yola çıkarak, Yeşil Havaalanı 
Projesi ve Yeşil Kuruluş sertifikasıyla ilgili olarak, yapılması gerekenler temelinde 
açıklamalar getirilerek konuyla ilgilenenlere katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Turizm, Çevre, Sivil Havacılık, Yeşil Havaalanı, Yeşil Kuruluş. 

JEL Kodu: 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de sivil hava taşımacılığı hızla gelişmekte, yeni havaalanları kurulmakta, yeni hava 

taşımacılığı şirketleri faaliyete geçmektedir. Bunun ülke ekonomisine ve turist sayısının 

artmasına önemli katkıları olacağı açıktır. Bununla birlikte her yeni açılan havaalanı ve her yeni 

uçuş hattı, uçak motoru emisyonlarının yerel hava kalitesine olan olumsuz etkileri vb. kontrol 

edilmesi gereken, yeni çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bunun yanında turistlerin 

havayoluyla bir ülkeye ilk giriş yaptıkları gümrük kapıları olan havalimanları, turistin gözünde 

olumlu imaj geliştirme anlamında da önemli referanslar konumunda yer almaktadır. Bu nedenle 

havaalanları ve havalimanlarında işletici ve yönetici konumda olan kurum ve kuruluşlar ile Sivil 

havayolu işletmelerinin çevre konusunda bir takım gereklilikleri yerine getirmesi zorunlu hale 

gelmektedir. 
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Havaalanları çevresindeki yerleşim yerlerinin giderek çoğalması ve ticari hava 

taşımacılığının artmaya devam etmesi nedeniyle çevrede meydana gelen hava kirliliği yerel / 

bölgesel yönetimler için önemli bir sorun haline gelmiştir. 

Türk Sivil havacılığının çevreyle ilgili konuları ise; Uluslararası Sivil Havacılık 

Organizasyonu (International Civil Aviation Organisation) (ICAO)’nun tavsiye kararları ve 

Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (European Civil Aviation Conference) ECAC’ın 

direktifleri referans alınarak ve yapılan Uluslar arası anlaşmalar çerçevesinde; Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) denetimi ve 

çevre projeleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

Uluslararası Havacılık ve Yerel Hava Kalitesi 

Uluslararası Sivil havacılık otoritesi olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan 

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (International Civil Aviation Organisation) (ICAO) 

Dünya genelinde Sivil Havacılık konularıyla ilgili olarak araştırmalar yaparak, üye devletlere ve 

diğer ülke sivil havacılık kuruluşlarına tavsiye niteliğinde yayınlar yapmak suretiyle görevini icra 

etmektedir (wikipedia.org. 2012, 09 07). 

ICAO, Dünya çapında uluslararası sivil havacılığın güvenli ve düzenli gelişimini 

desteklemek, havacılık emniyeti, güvenlik ve çevre koruma konularında küresel standartlar 

belirlemekte ve tavsiye kararları yayınlamaktadır. (ICAO int/environmental-

protection/Documents 2012,09 06).   

ICAO Konseyi, 7-8 Ekim 2009’da düzenlediği uluslararası toplantıda, Uluslar arası 

Havacılık ve İklim Değişikliği üzerine hazırlanmış olan tüm eylem programlarının kabul edilmesi 

kararını almıştır. (ICAO. (2009) Declaration, erişim.2012, 09.07). 

 ICAO’nun bu toplantıda aldığı kararlardan sonra yayınladığı tavsiye kararları içinde 

konumuzla ilgili olan aşağıdaki maddeler dikkati çekmektedir.  

• Havacılık sektörü için sürdürülebilir alternatif yakıtlar ve daha verimli uçak teknolojileri 

uygulamalarının geliştirilmesi için sanayinin gelişimini teşvik etmek, 

• Gürültü ve sera gazı salınımları arasındaki bağımlılık bilgisini korumak ve güncellemek için 

uluslararası havacılık sera gazı salınımlarına yönelik önlemlerin geliştirilmesi  
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• Uluslararası havacılık sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltmak amacıyla hava trafik 

yönetimi ve havaalanı sistemlerinin iyileştirilmesi uygulanmasını kolaylaştırmak için, 

operasyonel değişikliklerin sanayi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi, 

• Uygun standart metodolojiler ve ölçme/tahminleme, izleme ve uluslararası havacılıktan gelen 

küresel seragazı emisyonları doğrulamak için bir mekanizma belirlenmesi ve trafik ve yakıt 

tüketimine ilişkin yıllık veri raporlama yoluyla ICAO çalışmalarının desteklenmesi 

Ülkeler için asgari kabul edilebilir havacılık CO2 emisyonu konusunda eylem planlarının 

ve düzenli raporların ICAO’ya sunulması. kararları havacılık ve çevre konusunda konumuzun da 

sınırlarını belirlemektedir. (ICAO. (2009) Recommendations, erişim.2012, 09.06). 

Yerel hava kalitesi kaygıları, uçakların iniş ve kalkışları sırasında 3000 feet (915 metre) 

altındaki emisyonları ile hava trafik, yer hizmetleri ekipmanları ve buzlanmayı önleme 

çalışmaları gibi havaalanı kaynakları tarafından oluşturulan etkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

(ICAO int/environmental-protection/Documents 2012,09 06). 

Bu doğrultuda Uçakların ICAO Konseyi tarafından benimsenen çevre sertifikasyon 

standartlarını karşılaması gerekmektedir. Bu standartlar, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi 

Ek 16 (Annex-16) Çevre Koruma yayınında yer almaktadır…Bu belgelendirme Standartları, 

havaalanları çevresinde yerleşenler üzerinde oluşan ve havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan 

çevresel etkilerle ilgili endişelere cevap vermek amacıyla düzenlenmiş ve güncellenmiştir. (ICAO 

int/environmental-protection/Documents 2012,09 06). 

Bölgesel Sivil Havacılık Kuruluşlarının Çevre Çalışmaları 

Dünya genelinde Uluslar arası sivil havacılık kuruluşu olarak ICAO kurallarını temel almak 

kaydıyla, Sivil havacılık konusunda bölgesel kuruluşlar görev yapmaktadır ve Avrupa Birliği’nde 

Sivil havacılık konularında yetkili kuruluş, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (European Civil 

Aviation Conference) ECAC’dır. (bilmiyorsanogren.com. 2012, 09 08) 

ECAC, havacılık sektörünün çevresel etkilerinin bilincinde olarak çevreyle ilgili temel 

önceliklerini belirlemiştir. Bu doğrultuda ECAC bünyesinde, Hava taşımacılığının neden olduğu 

rahatsızlıkların azaltılması konusunda uzmanlardan oluşan, The standing Group of Experts on the 

Abatement of Nuisances Caused by Air Transport (ANCAT) görev yapmaktadır. (ecac-ceac.org, 

2012, 09 06) 
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Bu konuda Avrupa Birliği çevre mevzuatı içinde yer alan ve AB uyum süreci çerçevesinde 

Türkiye’nin de yakından takip ettiği ve kendi mevzuatına da uyarladığı bazı direktif, yönerge ve 

yönetmelikler bulunmaktadır. 

 

Türkiye’de Sivil Havacılık Çevre Koruma Çalışmaları 

Türkiye’de çevre konusundaki çalışmaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde ve 

Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, AB normlarına uygun ve konuyla ilgili yayınlanmış 

olan direktif vb. kaynaklar referans alınarak hazırlanan ya da yeni hazırlanacak olan kanun, 

yönerge, yönetmelik vb. ile yürütülmesi söz konusudur. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmaların, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki 

hedeflerinin gerçekleştirilmesinede katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir (ubak.gov.tr. 2012, 

09 09). 

Havaalanı Sertifikasyonu 

Hava aracı operasyonlarının emniyetli olarak yapılabilmesini teminen belirlenmiş olan bir 

takım uluslararası ve ulusal standartların havaalanlarında sağlanması gerekmektedir. ICAO 

tarafından uluslararası sivil hava trafiğine açık havaalanları için zorunluluk haline getirilen 

havaalanı sertifikasyonu, ülkemizde de tüm havaalanları için bir zorunluluk olarak düzenlenmiş 

olup, bu kapsamda bir havaalanının işletilebilmesi için öncelikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. 

Sertifikalandırılan havaalanı, uluslararası ve ulusal düzeydeki emniyet standartlarını tamamen 

karşılıyor anlamına gelmektedir. Havaalanı sertifikasyonuna ilişkin usul ve esaslar Havaalanı 

Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A) ile düzenlenmiştir. (SHGM 2018, 10 08)  

27 Ekim 2017 tarihi itibariyle, Halen 57 havaalanı sertifika almış olup, bunlardan 49 adedi 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte, sekiz adedi ise, 

diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yönetilmektedir. (SHGM 2018, 10 07)  

03.07.2017 tarihinde Uşak Havalimanı, Tokat Havalimanı,  Adana Havalimanı “Yeşil 

Havaalanı Projesi” kapsamındaki gereklilikleri yerine getirerek "Yeşil Kuruluş" ve “Yeşil 

Havaalanı” unvanı almaya hak kazanmış ve en son 23.03.2018 tarihinde Erzincan Havalimanı bu 

belgeye sahip olmuştur. Ayrıca, havaalanlarında görev yapan işletme kurum, kuruluşlar 
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tarafından farklı havalimanlarında faaliyette bulunan birimleri için 2014 ve 2018 yılları arasında 

153 adet "Yeşil Kuruluş" sertifikası alınmıştır. (SHGM 2018, 10 09)  

 

Türkiye’de Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi 

Yeşil Havaalanı Projesi, Hava alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin çevreye verdikleri 

zararların sistematik bir şekilde azaltılmasını ve mümkünse ortadan kaldırılmasını sağlamak 

amacıyla devreye sokulmuştur. Ülkemizde faaliyet gösteren ve “Yeşil Havaalanı Projesi” 

kapsamındaki gereklilikleri yerine getirerek "Yeşil Kuruluş (Green Company)" unvanı almak için 

başvuracak sivil havacılık kurum, kuruluş ve işletmelerinin yerine getirmesi gereken işlemler ise; 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılında Çevre Projeleri kapsamında ilk kez devreye 

koyduğu ve Türk Sivil Havacılık kurum ve kuruluşlarına gönderdiği 25/06/2009 tarih ve 9416 

sayılı yazısıyla  başlatılmıştı. (http://web.shgm.gov.tr/kurumsal.php?page=projeler.  Erişim 

Tarihi: 04.09.2012). 

Projede öncelik, trafiği yoğun olan Atatürk, Adana, Adnan Menderes, Antalya, Dalaman, 

Esenboğa, Milas Bodrum ve Trabzon havaalanlarının, terminal bagaj ayırım sahalarında; bagaj 

hareketleri amacıyla akaryakıt ile çalışan, insan sağlığına zararlı ortam oluşturan araçların yerine, 

2009 yılı sonuna kadar %50'si, 2010 yılı sonunda ise tamamı elektrik enerjisi ile hareket eden 

araçların kullanımına geçilmesi konusuna verilmiş ve yer hizmetleri kuruluşları bu konuda 

uyarılmıştı. (SHGM 2012, 09 04)  

İlerleyen süreçte değişen koşullar nedeniyle, Yeşil Havaalanı Projesi’nin  şartları, projenin 

geliştirilmesi ve daha iyi şartlarda uygulanabilmesi amacıyla, 15/12/2010 tarihli ve 16031 sayılı 

yazıyla yeniden düzenlenmiş, devam eden süreçte; proje kapsamında yapılan başvurularda 

sıklıkla karşılaşılabilen hataların önlenebilmesi amacıyla SHGM ,başvurular ile ilgili olarak, 

20/02/2012 tarihli ve B.11.1.SHG.0.10.01.07-YH0-337/2124 sayılı yazı ile tüm havaalanı 

işletmecilerinin ve havaalanı işletmecileri aracılığıyla havaalanlarında faaliyet gösteren havacılık 

işletmelerinin uyması gereken hususları yeniden düzenlemiştir. (SHGM 2018, 10 06).  

Bu kapsamda işletmelerden TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonuna ve 

SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi 

oluşturması, uygulaması, dokümante etmesi, sürekliliğini sağlaması ve TSE tarafından 
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gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi" işlemini 

tamamlaması; her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve 

sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması ve TS EN ISO 14064-3 

standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini 

tamamlaması istenmektedir. Bir havaalanında bulunan tüm işletmelerin "Yeşil Kuruluş 

Sertifikası" alması durumunda, o havaalanına "Yeşil Havaalanı Sertifikası" verilmektedir. 

(SHGM 2018, 10 08).  

Proje kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) yapılacak başvurular ile 

ilgili detaylar "Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları"nda belirtilmiştir. Türk Standardları 

Enstitüsü’ne, (TSE) yapılacak başvurularda ise TSE ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 

(SHGM2018,1008). 

 

Konuyla ilgili olarak yapılması gerekenler, hazırlanması gereken dosya içerikleri, formlar 

vb. ne ulaşmak için SHGM’nin web sayfasından, Kurumsal, projeler, Yeşil Havaalanı (Green 

Airport) Projesi, İlgili dokümanlar, seçim sırasıyla ulaşılabilmektedir. (SHGM 2018, 10 08). 

Proje kapsamında, SHGM’ye yapılacak başvuruların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 

verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi'ne sahip şirketler tarafından:  

- SHGM tarafından proje kapsamında yayımlanmış ve müteakip süreçte yayımlanabilecek 

formlar kullanılarak, başvuru dosyasının ve mahallindeki uygulamaların incelenmesi,  

- Başvuru dosyasında ve mahallindeki uygulamalarda eksiklik tespit edilmemesi 

durumunda, belirtilen formların, mahallindeki uygulamaları gösteren resim ve benzeri belgelerin 

ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilmesi suretiyle 

yapılması gerekmektedir. (shgm.gov.tr, 2012, 09 04).   

Bahse konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik 

Belgesi'ne sahip şirketler, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak 

hazırlanan ve Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 olan, “Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 

tanımlanmıştır…Yönetmeliğin 6. Maddesinin Birinci fıkrasına göre; Çevre izin veya çevre izin 

ve lisansı başvurusu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça 
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yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılmaktadır. Yönetmeliğin 6. 

Maddesinin Dördüncü fıkrasına göre ise; İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve 

analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması 

gerekmektedir. Bununla birlikte Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından, başvurunun 

sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata 

uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla 

işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması, 

Yönetmeliğin 6. Maddesinin Beşinci fıkrası gereğince müteselsilen sorumlu olmaktadır (Resmi 

Gazete (2009).  

Proje kapsamında, Terminal İşletmeciliği yapan kuruluşların yerine getirmesi gereken 

şartlar aşağıda yer almaktadır. 

• Çevre El Kitabının oluşturulması (projede tanımlanan 18 alt maddeyi içerecek şekilde) 

• Tehlikeli atıklar ve tehlikeli olmayan atıklar için ayrı ayrı hazırlanacak Atık Yönetim 

Planlarının ilgili tüm mevzuat koşullarını karşılayacak şekilde oluşturulması ve ilgili 

otoritelerden onaylatılması 

• Havaalanı sınırları içinde kullanılan araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması 

• Atıkların ayrıştırılmasının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması (ayrı toplama kutuları, 

ayrı geçici depolama alanları, atık toplayıcı firmaların tesislerinde atık ayrıştırma 

proseslerinin işletilmesi vb.) 

• İç ve dış müşterilerin, 3. ahısların çevre ile ilgili şikayet/önerilerinin değerlendirileceği bir 

sistem oluşturulması 

• Tüm personelin ve ilgili alt yüklenici çalışanlarının çevre eğitimleri alması 

• Terminalde faaliyet gösteren banka, döviz bürosu, büfe gibi küçük kuruluşların 

yararlanabileceği düzenlemeler yapılması. Konularını kapsamaktadır. (shgm.gov.tr. 2012, 09 

05).  

Yeşil havaalanı projesinin yaygınlaştırılması ve daha fazla işletmenin projeye katılmasını 

özendirmek maksadıyla bazı teşvikler devreye sokulmuştur. Bu doğrultuda; Bir havaalanında, 

SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun, proje dahilinde SHGM tarafından belirlenen 

şartları yerine getirmesi halinde, söz konusu kuruluşa "Yeşil Kuruluş (Green Company)" unvanı 

verilmekte ve söz konusu kuruluşun o havaalanı için SHGM Hizmet Tarifesi gereği ödeyeceği 
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yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim 

yapılmaktadır. Havaalanı işletmecilerinin ve havaalanlarındaki diğer hizmet sağlayıcıların 

tümümün gereklilikleri yerine getirmesi durumunda ise, söz konusu havaalanına SHGM 

tarafından “Yeşil Havaalanı (Green Aırport)" unvanı verilmekte ve gereklilikleri yerine getiren 

tüm kurum ve kuruluşların SHGM tarafından verilen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin 

belgelerinin temdit ücretlerinde %50 indirim yapılmaktadır (SHGM. 2018, 10 08).  

 

Yeşil Havaalanı Projesi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Örneği 

Çalışmamızda, Yeşil Havaalanı Projesi çalışmalarını tamamlayarak “Yeşil Kuruluş” ünvanı 

almaya hak kazanan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme 

A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, ilgilenenlere örnek ve yardımcı olması açısından 

değerlendirilmektedir. 

ISG Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi kapsamında, 

çevreye en az zarar verecek şekilde ileri teknoloji, fiziki altyapı ve eğitimli insan gücüne önem 

vererek modern ve çevre dostu bir terminal işletmeciliği modeli oluşturmuş ve 17 Mayıs 2012 

tarihinde “Yeşil Kuruluş” unvanı almaya hak kazanmıştır (sabihagokcen.aero. 2012, 08 31).  

Proje kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve 

İşletme A.Ş., çevreyle ilgili çalışmaları başlatmakla birlikte çevre, kalite, iş sağlığı ve güvenliği 

gibi konulardaki şirket politikalarını da yeniden revize etmiştir. 

ISG Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası çerçevesinde; 

bünyesindeki tüm faaliyetlerin çevresel boyut ve etkilerinin dikkate alınması, zararların 

önlenmesi ve kontrolü, etkin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve uygulanması için 

entegre bir yönetim sistemi kurmuştur. 

Bu amaçla şirket tarafından; Entegre Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturulmuş 

ve ilan edilmiştir. Bu Politikanın ana unsurları ise; 

• Ulusal çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatına tam olarak uymak ve uluslararası mevzuatı 

takip etmek, 

• Önemli çevresel boyutu olan ve iş sağlığı güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin etkin 

kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmek, 
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• Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak, 

• Çalışanlarda çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli 

eğitimleri vermek, 

• İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal 

kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek, 

• Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemek, 

ölçmek ve sürekli iyileştirmek, 

• Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek, 

• Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği raporlama sistemi kurarak potansiyel işgücü kayıplarını 

azaltmak, 

• Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için yürütülen çevreci projelere katkıda 

bulunmak, 

• Yolcularımızı ve yerleşik halkı çevre ile ilgili proje ve uygulamalar hakkında olabildiğince 

bilgilendirmek, gelebilecek geribildirimleri sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirmek, 

• İnsana verdiğimiz değerin bir yansıması olarak çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin 

korunması için tüm gerekli tedbirleri almak. Şeklinde belirlenmiş ve yayınlanmıştır. 

(sabihagokcen.aero. 2012, 08 30).  

Aynı kapsamda kuruluşun, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası; Bölgesinde 

müşteri havayolları ve yolcuları tarafından tercih edilen havalimanı olmak ve Türk havacılık 

sektörünün gelişimine katkıda bulunarak yolcu ve kargo taşımacılığında uluslararası bir bağlantı 

merkezi haline gelmek amacına ulaşmak için; yolcuların beklenti ve tercihlerine cevap 

verebilecek hızlı, ulaşılabilir, güvenli, modern ve yüksek kalitede Terminal Hizmetleri 

sağlanması hedeflenmiş ve ISG Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. bünyesindeki tüm faaliyetlerin, 

çevresel boyutları dikkate alınarak zararların önlenmesi ve kontrolü, etkin iş güvenliği 

tedbirlerinin uygulanması için entegre bir yönetim sistemi kurulmuştur. Şirket bu Politika ile 

aşağıda yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesini taahhüt etmektedir. 

• Yatırım yapılan ileri teknolojik altyapıyı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak ve 

değişen müşteri beklentileri ile uyumlu olarak güncel tutmak, 

• İSG Havalimanını kullanan tüm engelli yolcuların beklentilerini karşılayabilmek için 

hizmetleri kolay ve ulaşılabilir kılmak, 
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• Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarının karşılanmasında ve bu sistemin 

işletmedeki etkinliklerinin geliştirilmesinde güçlü iç iletişim ve eğitimler ile tüm 

çalışanların katılımını sağlamak, 

• Yolculardan ve kurumsal müşterilerden kuruma iletilen şikayetleri, şeffaf ve tarafsız bir 

yaklaşımla araştırarak, en kısa sürede çözüm üretmek ve şikayetlerin tekrar etmemesi için 

kalıcı tedbirler almak, 

• Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincinin geliştirilmesi maksadıyla çalışanlarının 

eğitim ve gelişimine gereken önemi vererek çalışan memnuniyetini üst noktaya taşımak, 

kurumsal bağlılığı ve takım ruhunu sürekli desteklemek, 

• Ulusal havacılık, çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatına tam olarak uymak ve 

uluslararası mevzuatı ve standartları takip etmek, 

• Önemli çevresel boyutu olan ve iş sağlığı güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin etkin 

kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmek,  

• İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarda doğal 

kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek, 

• Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerinin 

performansını ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve sürekli iyileştirmek, 

• Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek,  

• Çalışanların katılımının sağlandığı etkin bir iş sağlığı ve güvenliği raporlama sistemi 

kurarak potansiyel işgücü kayıplarını azaltmak,  

• Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için yolcuları ve yerleşik halkı 

çevre ile ilgili proje ve uygulamalar hakkında olabildiğince bilgilendirmek, gelebilecek 

geribildirimleri sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirmek. (sabihagokcen.aero. 2012, 

08 30).  

• ISG Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş “Yeşil Kuruluş”  olmak için proje kapsamındaki tüm 

gereklilikleri karşılamak amacıyla sırasıyla aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmiştir: 

• Çevre Politikası, amaçları ve hedefleri oluşturulmuştur. Periyodik hedef değerlendirmeleri 

yapılarak sistem etkinliği değerlendirilmektedir. 
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• Geri dönüştürülebilen atıkların ayrı olarak toplanması için Terminal içerisinde atık 

toplama kutuları yerleştirilmiştir.  

• Çevre risk değerlendirmeleri yapılmış, çevre acil durumlarının yönetilmesi için süreçler 

oluşturulmuştur. 

• Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri ile personel bilgi seviyesi ve farkındalığı arttırılmıştır. 

Ayrıca Terminal kiracıları ve işletme adına çalışan taşeronların Atık Yönetim 

Planlarımıza göre bilgilendirilmeleri, faaliyet göstermeleri sağlanmıştır. 

• Tehlikeli Atık Yönetim Planı Çevre İl Müdürlüğüne, Tehlikeli Olmayan Atık Yönetim 

Planı ise Havaalanı Otoritesine onaylatılmıştır. 

• Mevzuatta tanımlanan gerekliliklere uygun Tehlikeli ve Tehlikeli Olmayan Atık Geçici 

Depolama Alanları oluşturulmuştur. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış yetkili kuruluşlar ile anlaşmaya 

yapılarak atıkların mevzuata uygun olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi 

sağlanmıştır. 

• İç çevre denetimleri gerçekleştirilmiştir, çevre yönetim sistemi ve mevzuat uyumu 

sağlanmıştır. (sabihagokcen.aero. 2012, 09 06).  
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SONUÇ 

Bilindiği gibi Dünya genelinde Küresel ısınma, sera gazı salınımları vb. çevre sorunlarıyla 

ilgili konular 1997 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı öncülüğünde toplanan ve 2005 yılında 

yürürlüğe giren Kyoto ptotokolü temelinde ele alınmaktadır. 

Uluslar arası düzeyde sivil hava ulaştırmasından kaynaklanan çevre sorunları ve bunların 

ortadan kaldırılması mümkün olmasa bile asgari düzeye düşürülmesi ile ilgili çalışmalar; Uluslar 

arası Sivil havacılık otoritesi olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Uluslararası 

Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO)   koordinesinde ve ICAO kurallarını temel almak 

kaydıyla, Avrupa Birliği’nin Sivil havacılık konularında yetkili kuruluşu, Avrupa Sivil Havacılık 

Konferansı  (ECAC) örneğinde olduğu gibi bölgesel kuruluşların da konuyla ilgili katılımları ve 

çalışmalarıyla yürütülmektedir.  

Türkiye de konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve AB uyum süreci 

çerçevesinde Avrupa Birliği çevre mevzuatı içinde yer alan bazı direktif, yönerge ve 

yönetmeliklerden de yararlanarak kendi mevzuatını oluşturmakta ve üzerine düşen görevleri 

yerine getirme gayreti içinde bulunmaktadır. 

Türk turizminin ayrılmaz parçası olan sivil havayolu taşımacılığından kaynaklanan çevresel 

sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar ise; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkisi ve 

denetiminde yürütülmektedir. Bu doğrultuda SHGM tarafından Hava alanlarında faaliyet 

gösteren işletmelerin çevreye verdikleri zararların sistematik bir şekilde azaltılmasını ve 

mümkünse ortadan kaldırılmasını sağlamayı amaçlayan “Yeşil Havaalanı Projesi” hayata 

geçirilmiş ve projenin yaygınlaştırılması ve daha fazla işletmenin projeye katılmasını özendirmek 

maksadıyla bazı teşvikler devreye sokulmuştur. 

Çalışmamızda “Yeşil Havaalanı Projesi” ve proje gereklerini yerine getirmek kaydıyla 

alınacak olan “Yeşil Kuruluş” unvanıyla ilgili olarak yapılması gerekenler bağlamında,  İstanbul 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar örnek olarak ele alınmış ve konuyla ilgilenenlere açıklayıcı ve 

kapsamlı bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın ilgililer için bir referans kaynak olacağı 

değerlendirilmektedir. 
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