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THK UÇUŞ AKADEMİSİ EMNİYET POLİTİKASI

E

mniyet en önemli

Biz, bütün kaza ve olayların önlenebileceğinin

faaliyetimiz-

inanç ve kararlılığındayız.

dir.Tüm havacılık faali-

Uçuş ve yer emniyetini sağlamak ve emniyet

yetlerimize yönelik ola-

yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek, başta

rak sürekli stratejiler ve

Sorumlu Müdür olmak üzere, tüm yönetim

süreçler geliştiriyor,

kademeleri ve çalışanlarımızın sorumluluğu

uyguluyor, sürdürüyor

altındadır.

ve iyileştiriyoruz; böylece en yüksek emniyet performansı
seviyesine ulaşma ve ulusal/uluslararası standartları karşılama ve hatta üzerine çıkmak öncelikli hedefimizdir.
Uçuş ve Yer Emniyeti en öncelikli konumuz ve değerimizdir.
Uçuş emniyeti, bize rekabet üstünlüğü sağlayacak nitelikte en
temel bilincimizdir.
Biz, bütün uçuş ve yer faaliyetlerimizin parçalanamaz özü
olan “emniyette sıfır tolerans” ile işletmemizi güçlendireceğiz.

Atatürk’ün geleceğimizin teminatı olarak
gördüğü gençlere armağan ettiği
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramını kutlarız.

SMS EĞİTİMLERİ

H

avacılık Emniyeti’nin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde Türkiye’de faaliyet gösteren uçuş
okullarının katılımı ile Anadolu Üniversitesinin değerli öğretim görevlilerinden Doç.Dr. Ender GEREDE tarafından Emniyet Yönetim Sistemi eğitimi
verildi.

İş Adı

SMS(Safety Management System) NEDİR?

E

mniyet Yönetim Sistemi, faaliyetlerimiz esnasında
ortaya çıkan emniyet tehlikelerinin tanımlanmasını, risklerin
hesaplanmasını, gerekli iyileştirme
çalışmalarının uygulanarak bu
risklerin kabul edilebilir seviyelere
indirilmesini, emniyet performansının sürekli izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Ulusal çerçevede ise Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün 28172 sayı ve 13.01.2012 tarihli
resmi gazetede yayınladığı yönetmelik ve ardından yürürlüğe giren Sivil Havacılık Talimatı (SHT
SMS/HAD) ile SMS kurmak ve uygulamak işletmeler için yasal zorunluluk haline gelmiştir.

Emniyet riskleri yönetimi, havacılık sektörünün temel
gereksinimidir.
Havacılıkta emniyetin sürekli olarak iyileştirilebilmesi ve
sunduğumuz servislerimizin geliştirilebilmesi ancak paydaşlarımızın emniyet konusunda hassasiyet göstermesi
ile mümkün olabilir.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) Emniyet
Yönetim Sistemi (Safety Management System Manual)
El Kitabı 9859-AN/474 ile tüm havacılık sektörüne tanıştırdığı SMS gereklilikleri, 2013 yılında yürürlüğe giren
Annex-19 aracılığıyla tek bir dokümanda toplanmıştır.

ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMIN ÇOK ÖNEMLİ BİR PARÇASI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ:

R

isk Değerlendirmesi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi,
böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol
tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların
sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak,kazaların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.
THK Uçuş Akademisine bağlı uçuş okullarında risk
değerlendirme faaliyetleri başlamıştır.Tehdit/Risk
Raporlama Formları ile tüm personelin tehlikelerin
belirlenmesine katkıda bulunması planlanmıştır.

Bu bülten THK Uçuş Akademisi Emniyet Yönetim Sistemi
Birimi tarafından hazırlanmaktadır

