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Kurulusumuzca verilen havacih k hizmetlerinin temel amac i olan ucus, can ve mal emniyetini en iist duzeyde sag lamak iizere; 

;'" 

.. 
./	 Kurulusurnuza saglanan odenek ve yetkiler cercevesinde, Emniyet Yonet irn Sisteminin etkin ve ver imli olarak surdurulmes i amaciyla uygun insan ve finansman 

; . 

kaynaklanru saglayarak emniyet uygulamalanm sag lamlasurmak, etkili emniyet raporlamasi ve ileti simini tesvik ederek adil kiiltur cerceves inde emniyeti aktif 

zsekilde yonetrnek iizere emniyet yonetimini desteklemek, 

./ Yonetim ve cahsanlan n bash ca sorumluluklan arasma emniyet yonetimini yerlestirrnek, 
:. 
:. 

./ Mevcut insan kaynaklannm emniyet strateji leri ve silreclerini uygulamak icin yeterli beceri ve eg itirne sahip olmas un sag layarak, turn personelin yeterli ve uygun :. 

havacihk emniyet bilgisi ve eg itimi almasuu, Emniyet Yonet irn Sistemi konu sund a farkmdalik o lusturulmasnu sag lamak, :. 

./ Emniyet performansmm yiiksek dtizeyde tutulm asi arnaciyla, faaliyetlerimi zdeki insan faktorleri ile iliskili riskleri ortada n kaldirmak ya da miirnkun olan en diisilk 

seviyeye getirmek amaciyla tehlik e tannnlamasi ve risk yonetim surec lerini belirlemek ve uygularnak, :. 
./ Yonet im ve calisanlann ilgi li yukiimliilukleri ve sorumluluklan m ac ikca tarurnlayarak Emniyet Yonetim Sistemine bil incli katihmlarun sag lamak, olcmek ve 

arurmaya yonelik stratej iler ge listirmek, 

./ Yasadrsi bir eylem, buyiik bir ihmal ve dlizenlemelere veya prosedtirlere kasith veya istekli bir sekilde uyulmamasi durumlan haric cahsanlar tarafmdan ilet ilen 

tehlike raporlarnalann a iliskin herhangi bir disiplin cezast uygulanrn amasuu saglayarak emniyet yonet irn sistemi surec lerinin en iyi sekilde uy gulanrnasmi saglamak, 

./ Emniyet performansrrrnzi gercekci amaclara ve hedeflere gore belirlemek ve olcmek, emniyet performansumzi stirekli olarak iyilestir rnek ve ilgili emniyet 

onlemlerinin ahnmasuu ve etk inligini saglamak,	 
.~. 

./	 Emniyet Yonetim Sistemi isleyisinde ulusal ve uluslar aras i kural ve mevzuatlan diger kurum/kuruluslar ile uyum ve isbirligi cercevesinde uygulamak, 

./ US: lI~ emniyetini etkileyen sistem ve cihazlan mizm teknoloj ik ge lismelere bagli olarak modern ize edilmesini, disandan teda rik edilen sistem ve hizmetlcrin emniyet 

performans standartlarmuz i karsilamasim sag larnak, 

./ Emniyet Pol itikasrmn Kurumumuzun yaprsma ve sart lan na uygun kalmasuu teminen periyodik olarak gozden gec irilmes ini sag lamak 
.~ Kurulusumuzun Emniyet Pol itikasidir. 
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