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THK UÇUŞ AKADEMİSİ TAAHHÜTÜ

T

HK Uçuş Akademisi çalışanları olarak bizler,
emniyeti artıracak
şekilde çalışmakla
sorumlu ve yükümlüyüz.Emniyeti sağlamak ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir.
Bu kapsamdaki karar ve davranışlarımızın sonuçlarına katlanmamız gerektiğini de biliriz. Tüm
personelimiz ve faaliyetlerin yürütülmesinde rol
alan tüm dış paydaş çalışanları Emniyet Yönetim
Sistemi’nin başarılı olabilmesi için aktif rol oynarlar.

Emniyetin sağlanmasına ilişkin tüm
düzenleyici kuralların gereğini karşılamayı ve geçmeyi,
Emniyet performansımızı sürekli ölçerek, amaç ve hedeflerimizle karşılaştırmayı, emniyeti artıracak tedbirler tasarlayıp hayata geçirmeyi, taahhüt ediyoruz.

Bu çerçevede, gerçekleştirdiğimiz tüm havacılık
faaliyetleri ve tüm çalışanlarımız kapsamında
şunları taahhüt ediyoruz:
MEB, SHGM ve ilgili kamu mevzuatı çerçevesinde, emniyetin artırılması ve istenilen seviyelere
getirilmesi için; insan, para, zaman ve donanım
gibi her türlü kaynağı sağlamayı,

16 Şubat 1925 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk tarafından kurulan Türk Hava Kurumu 90
yılı geride bıraktı.

Tüm çalışanlarımıza emniyeti artırmalarına yardımcı olacak her türlü eğitimi ve bilgiyi sağlamayı,

Ayrıca, EYS’nin başarılı olması ve emniyetin artırılması için; emniyeti etkileyecek her türlü tehlike, olay, faktör ve
durumun hiçbir baskı altında kalınmadan bildirilmesini teşvik ederiz.

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında pozitif emniyet
kültürünün yerleşmesi için gönülden çaba harcamayı,
Tüm çalışanlarımızın; emniyetin sağlanması, emniyeti artıracak değerlere sahip çıkılması ve
EYS’nin uygulanması konularında hesap verme
sorumlulukları ve yükümlülüklerinin farkında olmalarını sağlamayı,
Tüm çalışanlarımızın; her türlü tehlikeyi ve muhtemel sonuçlarını görmeleri ve hiç kimseden ve
hiçbir şeyden çekinmeden ilgili yerlere iletebilmelerini sağlayacak ortam ve kültürü oluşturmak
için gönülden çaba harcamayı,
Dışarıdan aldığımız ve emniyeti etkileyecek tüm
hizmet ve desteklerin gerekli her türlü düzenleme
standardını karşılamasını sağlamayı,

Nitekim tüm çalışanlarımızın, bu kapsamda bildirim yapma sorumlulukları
vardır. Bildirimler kesinlikle ve tamamen her türlü yaptırımdan muaftır. Bununla birlikte, THK Uçuş Akademisinin
bu adalet kültürü politikası; yasal olmayan fiilleri, bilinmesine rağmen mevcut
prosedür ve düzenlemelerden sapılmasını
kapsamaz. Yasal olmayan fiiller ile prosedür ve düzenlemelerin ihlal edilmesi
durumunda, gerekli yaptırım adil bir şekilde belirlenerek uygulanır. Ancak, hiçbir kasıt olmaksızın gerçekleşen insan
hatalarına yaptırım uygulamaz ve buna
sebep olan faktörleri bulup ortadan kaldırmaya çalışırız.
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TEHDİT,RİSK VE OLAY RAPORLAMA

T

HK Uçuş Akademisi
bünyesinde yer alan
hava araçlarının ve personelin karşılaştığı hava/yer
olaylarının ICAO/EASA
standart ve kuralları doğrultusunda emniyet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve her türlü
riskin sistematik olarak
azaltılması ve tekrarlanmaması amacıyla meydana gelen hadiselerin bildirilmesi gereklidir.
Tehditlerin sadece hata ve eksikliklerden kaynaklanmadığı, kurallara uyulmaması yani ilgili
mevzuatın delinmesinin de tehdit olarak raporlanacağı unutulmamalıdır.

oluşturan durum ve/veya olaylar ile mevzuata uyulmama durumları hakkında bir rapor
doldurularak, emniyet sistem yöneticisine
bildireceklerdir. Bu amaçla doldurulacak
“Tehdit ve Risk Raporlama Formu” THK
İzmir Uçuş Okulu Kütüphanesinde ve İdari
İşler Odasında bulunmaktadır. İsimli veya
isimsiz olarak doldurulan form FTO Emniyet
Sistem
Yöneticisine
elden,e-posta ile veya
İzmir Uçuş Okulu giriş
kapısı karşısında bulunan Tehlike Raporlama
kutusuna atılacaktır.

Bu amaçla, THK Uçuş Akademisi ve bağlı birimleri, uçuş ve yer emniyetini direkt veya dolaylı olarak ilgilendiren üniteler ile bu birimlerde görev yapan tüm personel, uçucu personel,
kursiyerler ve üçüncü şahıslar; tespit edecekleri
her türlü eksiklik ve aksaklık, potansiyel tehlike

GERİ BİLDİRİM

T

ehditler ve neden olabileceği risklerle ilgili
olarak rapor veren kişiye, en geç bir ay
içerisinde, risk değerlendirmesi, alınacak/
alınan önlemler ve bu husustaki yönetim kararları hakkında, raporlayanın tercih ettiği iletişim
yolu ile (mail, telefon, yüz yüze görüşerek vs.)
geri bildirim yapılacaktır. Geri bildirim ilgili
Emniyet Sistem Yöneticisi tarafından yapılacaktır. Bir ay içerisinde tamamlanmayan faaliyetler takip edilerek, düzenli olarak yapılan
geri bildirim güncellenecektir.

Bu bülten THK Uçuş Akademisi Emniyet Yönetim Sistemi
Birimi tarafından hazırlanmaktadır

