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Türkiye’nin kuruluşundan itibaren üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International
Civil Aviation Organization, ICAO) Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlık örgütü olarak 7 Aralık 1944
tarihli Chicago Anlaşması’na dayalı olarak kurulmuş ve bugün 193 üye ülkeye sahiptir.
ICAO, özetle,
 Havacılık emniyeti, havacılık güvenliği ile etkin ve çevre uyumlu havacılık için standart ve
kural oluşturan,
 Teknoloji gelişimine yönelik planlamaları yapan
 Üye ülkeler arasında havacılığın tüm alanlarında işbirliği yapılmasını sağlayan,
 Ayrıca, üye ülkelere, uluslararası hava taşımacılığı konularında, ekonomi politikaları
belirlemede ve hukuki düzenlemeler oluşturmada rehberlik eden,
faaliyetleri gerçekleştirir.
Klasik BM yönetim ve organizasyon yapı ve usullerine göre faaliyet gösteren ICAO’nun karar verici
organları Genel Kurul ve (yönetim kurulu olarak bakılabilecek) ICAO Konseyi’dir.
ICAO Genel Kurulu, tüm üyelerin katılımıyla üç yılda bir toplanarak -bugün için- 36 üyeli ICAO
Konseyi üyelerini belirler.
ICAO Konseyi sürekli bir örgütsel yapıdır ve ICAO Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
1/4

ICAO Konseyi Başkanı, üç yıllık bir çalışma dönemi için konsey üyeleri tarafından seçilir. Dr.
Olumuyiwa Benard ALIU ikinci kez seçildiği Konsey Başkanlığı görevinde 31 Aralık 2019 tarihine
kadar bulunacaktır.

ICAO Konsey Başkanlığı 1 Ocak 2020 gününden itibaren 3 yıllık dönem için İtalyan Salvatore
SCIACCHITANO tarafından yerine getirilecektir.
ICAO Konseyi’ne karşı, sorumlu birimler ise,
 ICAO Hava Seyrüsefer Komisyonu (Aviation Navigation Commission, ANC),
 Komiteler,
 Bu örgütlenmeler içinde birer görev grubu olarak kurulan Panel, Çalışma Grupları ile
konularında ihtisas sahibi havacılık uzmanları,
şeklinde sıralanabilir.
ANC tarafından değerlendirilerek karar verilen havacılık emniyeti ilişkili olanlar hariç, ICAO Panel,
Çalışma Gruplarında hangi ülkelerden/uluslararası kuruluşlardan ne tür uzmanların katılacağına,
bilgi birikimi ve deneyimleri esas alınarak, ICAO Sekretaryası tarafından karar verilmektedir. Bu

yapılar içinde, Şikago Sözleşmesi Eklerinde (Annex) yer alan havacılık standart ve
tavsiyelerinin (SARPs), hava seyrüsefer prosedürlerinin (PANs) ve bunların uygulamalarına
yönelik çeşitli el kitabı ve sirkülerlerin değiştirilmesi, güncellenmesi ve gerekli görüldüğü
takdirde yenilerinin hazırlanması ile ilgili ilk çalışmaları ayrıntılı olarak yapılmakta, ilk
taslaklar hazırlamakta ve müteakiben ANC veya ATC ve Konsey onayına sunulmaktadır.
ICAO Sekreteryası örgütlenmesinde ise,
 Genel Sekreterlik,
 Bürolar,
o Hava Seyrüsefer Bürosu,
o Hava Ulaştırma Bürosu,
o Hukuk ve Dış İlişkiler Bürosu,
o Teknik İşbirliği Bürosu,
o İdari İşler ve Hizmetler Bürosu,
bulunmaktadır.
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ICAO Genel Sekteri de üç yıllık bir çalışma dönemi için seçilir; Dr. Fang LIU ikinci kez seçildiği Genel
Sektererlik görevinde Temmuz 2021 tarihine kadar bulunacaktır.

ICAO uluslararası sivil havacılığın emniyeti ve güvenliğiyle ilgili gerekli tüm kurallarını saptamanın
yanında, bunların ulusal düzeydeki uygulanma durumlarını denetler; bunun için ICAO bünyesinde
kurulmuş karma görev grupları ile gerçekleştirir.
ICAO küresel çalışma etkinliğini geliştirecek şekilde bölgesel organizasyon birimlerine de sahiptir.
Bu yapıda,
 Asya-Pasifik Bölgesel Ofisi,
 Avrupa ve Kuzey Atlantik Bölgesel Ofisi,
 Batı ve Orta Afrika Bölgesel Ofisi,
 Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Ofisi,
 Güney Amerika Bölgesel Ofisi,
 Kuzey ve Orta Amerika ve Karayip Bölgesel Ofisi,
 Orta Doğu Bölgesel Ofisi,
bulunmaktadır.

ICAO kuruluşunun 50. yılı dönümünde ICAO Genel Kurulu tarafından, 1994 A29-1 karar ile, her yıl
7 Aralık gününün, “Dünya Sivil Havacılık Günü” olarak ilan edilmesine karar verilmiştir.
7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü;
 Devletlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında sivil havacılığın önemine,
 Uluslararası hava taşımacılığının emniyet, verimlilik ve düzenlenmesinde ICAO’nun rolüne,
yönelik farkındalığın küresel ölçekte oluşturulması ve güçlendirmesini amaçlamaktadır.
3/4 (01.12.2019)

Bu yıl daha özel; "Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin" imzalanmasının 75'inci yıldönümü yıl
olması nedeni ile “Dünya Sivil Havacılık Günü” daha da büyük bir öneme sahip olması nedeni ile
ICAO küresel ölçekte bir kutlama çağrısı yayınlanmıştır.
ICAO, bu yıl 7 Aralık 2019 gününde haber almak istiyor; sivil havacılığın, hayatı nasıl etkilediği,
hayal edilen yerlere insanı nasıl götürebildiği, insanı sevdikleri ile nasıl birleştirdiği, iş sırasında ve
seyahatlerde nasıl bir rol oynadığı sosyal medyada (#ICAO75, #FLYDAY, @ICAO anahtar kelimeleri
ile) paylaşılsın isteniyor.
...ki, aradıkları hikayeler arasında paylaşılanları da değerlendirebilsinler, bunlar içinde
bulabildikleri en ilham verici hikayeleri de ICAO 7 Aralık 2019 günü tüm dünya ile paylaşsın...
...
Türkiye,
 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan Şikago Sözleşmesi çalışmalarına davetli ülke olarak
katılmış,
 1947 yılında ICAO’nun kurucu üyesi olmuş,
 ICAO’nun Geçici Konseyi (1946-47) ve birinci Konseyi’nde (1947-50) yer almış,
ve böylece kuruluş sonrası ilk beş yılındaki çalışmalarına aktif olarak katılmıştır.
Ancak, Türk havacılık endüstrisinde yatırımdan vazgeçilen, var olan uçak ve motor fabrikalarının da
kapatılarak ve/veya farklı endüstrilere yönlendirilecek tarzda yeniden işlevlendirildiği yıllarda ICAO
unutulan bir uluslararası uzmanlık örgütü olmuştur.
Son olarak, 27 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan 39. ICAO Genel Kurulu’nda 172 ülkenin
oy kullandığı seçimlerde 156 oy alan Türkiye, 66 yıl aradan sonra, yeniden ICAO Konseyi Üyesi
olarak seçilmiş, ancak, 24 Eylül - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 40. ICAO Genel
Kurulu sırasında ICAO Konseyi Üyesi statüsünü kaybetmiştir. Dünya hava ulaştırmasının ilk 10
ülkesinden biri olmasına rağmen 2019-2022 yılları ICAO Konseyi’nin 36 üyesi içinde olamayan
Türkiye’deki hava ulaştırması durumunu "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün 75’inci Kuruluş
Yıldönümünde Dünyada ve Türkiye’de Ulaştırma Havacılığı" başlılklı makalemde değerlendirdim.
T.C. nin ICAO nezdinde Daimi Temsilciliği, bu örgütünün kuruluşundan 45 yıl sonra açılmıştır. Daimi
Temsilcisi olarak, 2015 yılından bugüne Büyükelçi Ali Rıza ÇOLAK görev yapmaktadır.

ICAO’nun geçmişi ve bugününde pay ve emek sahibi olanları Can-ı gönülden kutluyorum; ebediyete
intikal edenlere rahmet, bizimle beraber olanlar sağlık dileyerek her birini minnetle anıyorum.
Havacılığa gönül vermiş, havacılığı meslek edinmiş ve/veya havacılığın gelişmesine katkı sağlamış
ve sağlamakta olan büyüklerimin ve arkadaşlarımın "Dünya Sivil Havacılık Günü"nü şimdiden
kutluyorum; tüm meslektaşlarıma güven içinde emniyetli faaliyetler ve uçuşlar diliyorum.
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