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EMNİYET KÜLTÜRÜ NEDİR?
Havacılık organizasyanlarında oluşturulmaya çalışı
lan Emniyet Yönetim
Sistemi’nin önemli ayaklarından biri de “Emniyet
Kültürü”dür.
Bu kültürün oluştuğu profesyonel organizasyonlarda hedef “sıfır kaza” riskidir. Bu durumu
koruyabilmek, mevcut kaza risklerini sıfıra
indirebilmek için sürekli yatırımlar yapılır.
Organizasyon yönetiminde ‘’Uçuş Emniyeti’’ne
yapılan yatırım uzun vadede getirisi olan,
sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz gerekliliktir.
Yönetimin konuya bakış açısı alt kadrolara da
aynen yansır. Tam bu noktada ‘’Emniyet Kültürü’’
kavramı girer devreye organizasyondaki her
bireyin, Emniyet Yönetim Sistemi için üzerine
düşen görevi yerine getirmesi konusuna
‘’gereklilik’’ olarak bakması
ve aksatmadan
uygulaması. Pek çok organizasyon için emniyetin
ölçüsü ‘’kaza kaynaklı kayıplar’’ ın olmayışıdır.
Geçmişte istenmeyen olayların gerçekleşmemesi,
bunların gelecekte oluşmasını engellemez.
Düzensiz emniyet kayıtları tutulan şirketlerde,
kazaların görülmeyişi onların emniyetli faaliyet
yaptıklarını göstermez.
Organizasyon için önemli bir kazayı yada
kaybı takip etme ile ilgili maliyeti olumsuz
etkileyebilecek durumun devam etmesi, faaliyetin
potansiyel güvensiz koşullarda devam etmesi
neticesinde olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır.
Potansiyel güvensiz koşullar daki riskleri azaltan en
önemli faktör organizasyonda oturmuş emniyet
kültürüdür.

Personelin tamamının Emniyet Yönetim
Sistemine katılarak, gördükleri riskleri “Gönüllü
Raporlama” yöntemi ile sisteme dahil etmeleri,
Emniyet Kültürünün en önemli bileşenidir.
Organizasyonumuzda bu durum iyi düzeydedir.
Hazard listemizde sadece pilotların değil,
teknisyenlerin ,harekat personelinin, öğrencilerin
bildirimleri mevcut olup hepsi hakkında risk
analizleri mevcuttur.
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Emniyeti’nin geliştirilmesi ve
sürekli iyileştirilmesi amacıyla TUA Onaylı Eğitim
Organizasyonları Ankara ve İzmir Şubesin de
Emniyet
Yönetim
Sistemi
eğitimleri
verilmektedir.

HiÇ UNUTULMAYACAK BiR UÇUŞTUR iLK YALNIZ UÇUŞ
Bir pilotun hayatındaki en anlamlı ve en
unutulmaz olan uçuştur. Pilotluk eğitiminin ilk
çıkılması gereken basamağıdır. Onca zaman uçuş
hocanız ile beraber uçmuşsunuzdur ve sonunda
kendisinin de onayı ile ilk solo ucusunuz için hazır
olduğunuzu öğrenirsiniz. bünyeyi bir gece
öncesinden heyecan kaplamaya baslar, nede olsa
havada tek başınıza olduğunuz ilk zamandır.
Checklistleri ve uçuş terminolojilerini ezberlemiş ve
tekrar etmiş olmanıza rağmen gene de bir yere not
eder,
yanınıza
alırsınız.
Uçuşunuzu
ilk
uçuşta crosswind ile cebelleşmemek için rüzgarın
sakin olduğu sabah zamanına alır, ayaz vakti tirtir
titreyerek uçuş öncesi kontrolleri yapmak için
uçağınızın başına gidersiniz. Uçuş hocanız da
yanınıza uğrayıp, bazı önemli noktaları tekrar
hatırlatır ve heyecanınızı almanıza yardımcı olur.
Kalkış için izin istersiniz ve ilk solo uçuşunuzu
yapmakta olduğunuzu bilen kule bol şans diler ve o
an geldiğinde, uçağınızı piste hizalar ve
havalanırsınız.

Havalandığınızda
ise
heyecandan
eser
kalmamıştır ve içinizi inanılmaz bir sevinç
kaplar. Inişe gelip uçağı park edip, motoru
susturduğunuzda suratınızda uzun bir sure
gitmeyecek kocaman bir gülümseme ve
üniformanızda artik gururla taşıyabileceğiniz
bir tam kanat vardır. Hiç unutulmayacak bir
uçuştur ilk yalnız uçuş ve yalnız uçulduktan
sonar yapılan ıslatma kutlamaları.
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Tatbikatımızda ; 11.04.2018 Çarşamba günü saat
pistine TC-TKF

08:43 UTC’ de Etimesgut Havaalanı RWY 29

kuyruk tescilli C-172 S tip uçağımız eğitim safhasında mevcut olmayan kısa iniş

prosedürü hareketi sırasında “Hard Brake” sonrası pist dışına çıkmıştır. Olay haberinin operasyon
kontrol merkezine (OCC) gelmesiyle beraber TUA Ankara Uçuş Okulu acil durum koordinasyon ekibi
devreye girmiştir. ADEP bünyesinde oluşturulması gereken kriz merkezi faaliyete geçmiştir. Acil durum
enformasyon ağı çerçevesinde gerekli birimler bilgilendirilmiş olup ADEP prosedürlerine uygun başkan
ve üyeler görev dağılımlarına müteakkip gereken işlemlere başlamışlardır.

