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Not: Kontrollü dokümanlara elektronik olarak Doküman Yönetim Sistemi’nden ulaşılır. Doküman Yönetim Sistemi’nin dışındaki basılı ve elektronik tüm 
dokümanlar kontrolsüz dokümandır.  
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Emniyet, TAFA ailesinin ana iş fonksiyonlarından birisi olup organizasyonun tüm kademelerinin 

temel önceliğidir. Tüm havacılık faaliyetlerimizde, organizasyonel kaynakların uygun tahsisini 

sağlayarak en yüksek düzeyde emniyet performansını güvence altına almayı, Ulusal ve Uluslararası 

gereklilikleri karşılamayı amaçlarken emniyet stratejileri ile süreçlerinin uygulanmasını, 

sürdürülmesini ve sürekli geliştirilmesini sağlamakta kararlıyız. 

Genel Müdür’den başlayarak tüm yönetim seviyelerimiz ve tüm çalışanlarımız en yüksek emniyet 

seviyesinin sağlanmasından sorumludur. 

Taahüdümüz: 

• Uygun insan ve finansman kaynaklarının sağlanmasıyla, emniyetli uygulamaları teşvik eden, 

etkin emniyet raporlama ve iletişimini destekleyen, finansal yönetim sonuçları ile aynı ilgiyi 

göstererek emniyeti aktif şekilde yönetmek üzere çalışanların emniyetle ilgili bilgileri güven 

içinde paylaşabildikleri adil kültür çerçevesinde emniyet yönetimini desteklemek. 

• Yönetimin katılım ve desteği ile yürütülen faaliyetlerde emniyete bütüncül olarak önemli katkı 

sağlayarak, emniyetin tüm yöneticilerin ve tüm çalışanların birincil önceliği olduğunu güvence 

altına almak. 

• Organizasyonun, emniyet performansının ve emniyet yönetim sistemi performansının 

sağlanmasına yönelik tüm yöneticiler ve tüm çalışanlar için yetki ve sorumlulukları açıkça 

tanımlamak. 

• Emniyet performansımızdaki sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için operasyon ve 

faaliyetlerimizdeki tehdit ve tehlikelerden kaynaklı emniyet risklerini bertaraf etmek ya da 

kabul edilebilir risk seviyesine indirmek amacıyla emniyet bildirim, tehlike belirleme, risk 

yönetimi süreçlerini kapsayan Emniyet Yönetim Sistemi’ni (SMS) kurmak ve işletmek. 

Emniyet Yönetim Sistemi ile tespit edilen ya da öngörülen tehlikeleri veriye dayalı tanımlama, 

sistematik olarak yönetme ve izleme faaliyetleri vasıtasıyla emniyeti güvence altına almayı 

amaçlamak. 

• Emniyet bildirim sisteminin etkinliğini herkesin katılımı ve kararlılığı ile sağlamak.  

Organizasyon bütününde raporlayan ve öğrenen bir emniyet kültürü oluşturmak ve bu 

kültürün devamlılığını sağlamak. Kişisel suçlama yerine sistemsel iyileştirmeyi amaçlayan ve 

adil kültür yaklaşımını esas alan bir Emniyet Bildirim Sistemi kurarak tüm şirket genelinde 

benimsetmek. Operasyon esnasında ağır ihmal, aldırmaz davranış, kasıtlı veya bilinçli olarak 
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kurallara ve prosedürlere uymamak harici adil kültür ortamında cezai ya da idari bir işlem 

uygulamamak.  

• Yürürlükteki tüm yasal gerekliliklere ve standartlara uymak, mümkün olan alanlarda emniyete 

pozitif katkı sağlayacak şekilde ötesine geçmek, sektördeki başarılı örnek uygulamaları 

organizasyona kazandırmak. 

• Emniyet stratejilerini ve süreçlerini sürdürülebilir kılmak için yeterli beceri, eğitim ve deneyime 

sahip insan kaynağını tahsis etmek. 

• Tüm personelin yeterli düzeyde uygun havacılık emniyeti bilgisi ve eğitimi almasını 

sağlayarak, emniyet konularında yetkinliklerini arttırmak, becerilerine uygun görevlendirme 

yapmak. 

• Gerçekçi emniyet performans göstergeleri ve hedeflerine dayalı emniyet performansı 

belirlemek ve ölçümlemek. 

• Emniyet amaçları ve hedef değerlerinin sürekli izlenmesi, ölçümlenmesi, düzenli olarak 

gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde güncellenmesi yoluyla emniyet performansımızı sürekli 

iyileştirmek. 

• Faaliyetlerimizi destekleyen dış kaynaklı alınan sistem ve hizmetlerin emniyet performans 

standartlarımızı karşılayacak şekilde yerine getirilmesini sağlamak. 

 

 

                                                                                                                       

                                   

                    

                                   

                  Aslı İmzalıdır. 

Doç. Dr. İbrahim Zeki AKYURT 

Genel Müdür 

(Sorumlu Müdür) 

 Onay Tarihi: 14.03.2022 

 

Yürürlük: Bu politika, onay tarihini takip eden iş günü yürürlüğe girer.  


